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Augustyn Suski
Jasnym okiem dziecinnym
Patrzył na dom rodzinny.

Idąc do szkoły się uczyć,
Pieśni pod nosem musiał nucić.
Ukochał wieś i Podhale
I tęsknił za nim stale
Nie widział nic poza Ojczyzną
I oddał duszę niewinną,
Gdy przyszedł czas
Dla ukochanej Ojczyzny.                              
 
                                              Andrzej Szeliga

                        Uratował honor górali
 *Przeczytaj i rozwiąż krzyżówkę na str 2*
 
Augustyn Suski - patron naszej szkoły jest postacią niezwykłą, choć uważam, na Podhalu trochę
niedocenioną. Pamiętają o nim przede wszystkim rodzinne Szaflary i Nowy Targ, a przecież to
człowiek, który, jak mało kto, zasługuje na upamiętnienie.
   Urodził się w Szaflarach w rodzinie Ludwika i Marianny, którzy prowadzili piekarnię. Był jednym z
sześciorga dzieci znanym jako Gustek. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w
Gimnazjum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu i, mimo że siedem kilometrów musiał
pokonywać pieszo, w 1926 roku uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdzie przez dwa lata uczęszczał na wykłady z historii i polonistyki. W 1928 r. przerwał
studia z powodu trudności finansowych, jednak wrócił na UJ w 1930 r. i ukończył polonistykę w 1935
r. Już wtedy był zaangażowany w działalność społeczną i został wykładowcą na Uniwersytetach
Ludowych na Wołyniu.
   Na początku wojny został aresztowany i osadzony w więzieniu w Cieszynie, skąd po zwolnieniu
1941 roku powrócił do Szaflar. Zastał na okupowanym Podhalu Komitet Góralski i Goralenvolk -
górali kolaborujących z Niemcami, wypierających się polskości.
   Uznał wtedy, że taką plamę na honorze mogą wymazać tylko sami górale i z przyjaciółmi - Jadwigą
Apostoł i Tadeuszem Popkiem założyli Konfederację Tatrzańską, tajną organizację walczącą z
Niemcami i miejscowymi zdrajcami, wydającą prasę podziemną... (ciąg dalszy strona 5)
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1. Jak się nazywał obóz koncentracyjny, w
którym był więziony Augustyn?
2. W tym roku była 112 rocznica ........
Augustyna Suskiego.
3. Augustyn Suski pisał w języku literackim
i ........
4. Jak brzmiał jego pseudonim?
5. Nazwa miejscowości, w której urodził
się Augustyn Suski.
6. Miesiąc, w którym urodził się poeta.
7. Augustyn Suski z zawodu był ........
8. Ukończył szkołę średnia w ........ Targu.

9. Uniwersytet, na którym studiował Suski.
10. Imię ojca Augustyna to ........
11. Ile dzieci mieli rodzice poety?
12. Augustyn Suski założył 
Konfederację ........
13. Suski zmarł z ........

HASŁO WPISZ NA STRONIE 6
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  Dzień Edukacji  
           Narodowej

      Wybory Samorządu Szkolnego

11 października w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. Kandydowali: Zuzanna Chowaniec, Julia
Pawlikowska i Michał Warniczek. Głosowanie poprzedzone było krótką
kampanią wyborczą, która przebiegała w przyjaznej atmosferze,
czego dowodem może być program Michała ograniczający się do
stwierdzenia „Julka i tak lepsza”. Dziewczyny zaproponowały podobne
działania – dyskoteki, nietypowe święta, gazetki, dbanie o prawa
ucznia. W decydujący piątek do urn poszli uczniowie klas 4-8 i
zdecydowali, że uczniów reprezentować będzie Julia Pawlikowska,
która otrzymała 86 głosów, druga była Zuzanna Chowaniec – 60
głosów i trzeci – Michał Warniczek. Na powyborczym spotkaniu ustalili,
że będą ze sobą współpracować i Zuzia zostanie
wiceprzewodniczącą, a Michał skarbnikiem.
Powodzenia!

14.10. odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Pracownicy szkoły,
uczniowie i rodzice obejrzeli
ciekawą część artystyczną
przygotowaną przez klasy
drugie z wychowawczyniami –
p. B. Jagodą i  M. Stramą.
Młodzi artyści wierszami i
piosenkami podziękowali
pracownikom szkoły, a
Samorząd Uczniowski
życzeniami i podziękowaniami
za trud wychowawczy. Do
życzeń też dołączyli się
przedstawiciele Rady Rodziców.
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  Gdy doskonały nie 
        znaczy idealny...

Wyobraźcie sobie świat, w którym społeczeństwo
zostało podzielone na dwie części: Naznaczeni i
Nienaznaczeni. Ludzie "ze skazą" na charakterze mają
bardziej zaostrzone zasady, są poniżani i częściowo
wykluczeni ze społeczeństwa. Za wszystko odpowiada
bezlitosny Trybunał.
Główna bohaterka powieści ,,Skaza”, żyje w świecie,
który może uchodzić za idealny. Celestine popiera
rządy Trybunału, do czasu… Gdy dziewczyna zaczyna
dostrzegać, jak wygląda prawdziwy świat, sama
zostaje naznaczona. Staje się ikoną rewolucji i
pionkiem w rękach innych. Czy siedemnastolatka
stanie do walki z Trybunałem? Kto okaże się jej
wrogiem, a kto pomoże jej wytrwać do samego końca?

Autor książki - Cecelia Ahern

Pewna znakomita dama miała krzyżyk zdobiony dużymi
brylantami. Nie wiedziała, ile było brylantów. Jej uwagę zwróciła
inna właściwość  - licząc brylanty z górnego lub każdego z
dwóch bocznych końców krzyżyka do jego podstawy, zawsze
otrzymała 9 kamieni. Pewnego dnia krzyżyk trzeba było oddać do
naprawy. Przy tej okazji dama opowiedziała o tej właściwości
jubilerowi .
- Proszę zobaczyć! Bez względu na to czy z górnego czy z
bocznego końca liczę brylanty, zawsze przy podstawie otrzymam
9. W ten sposób zawsze wiem, czy liczba kamieni się zgadza.
- Tylko w ten sposób sprawdza pani, czy w krzyżyku zgadza się
liczba brylantów? - zapytał jubiler.
- Tak, ale to mi zupełnie wystarcza. Gdy odda mi pan naprawiony
krzyżyk też zobaczę czy wszystko jest w porządku .
Ale jubiler okazał się nieuczciwy. Wyjął i zostawił sobie dwa
brylanty, przerobił krzyżyk i oddał damie.
Dama przeliczyła kamienie i uznała, że wszystko się zgadza .
W jaki sposób jubiler przerobił krzyżyk tak, że dama nie
zauważyła kradzieży?

  Po rozwiązaniu trzech
zadań matematycznych
losowanie atrakcyjnych
nagród.
Rusz głową- warto!
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(ciąg dalszy - Augustyn Suski)

...wydającą prasę podziemną oraz budzącą ducha patriotyzmu wśród miejscowych. Nosił wtedy pseudonim
Stefan Brus.
    Niestety, w szeregach konspiratorów był zdrajca i wielu konfederatów zostało aresztowanych w styczniu i
lutym 1942 roku.
Wśród nich był Augustyn Suski, który torturowany w zakopiańskim więzieniu „Palace” nikogo nie wydał.
Został wywieziony do Tarnowa, a następnie do obozu Auschwitz. Tam zmarł z wycieńczenia 26 maja 1942
roku.
Oprócz działalności społeczno- niepodległościowej zajmował się także pisaniem i już od 1927 roku
publikował wiersze, gawędy i artykuły publicystyczne. Tworzył przeważnie w gwarze, ale nie stronił tez od
języka literackiego. Jego wiersze gwarowe są bardzo bogate, jeśli chodzi o język poetycki, dlatego często
badacze literatury nie nazywaj go poetą ludowym. Do najbardziej znanych wierszy należą: „Do gwary mojej”,
„Dziwny cłek”, „Chochołowiany”.

                                                                       PAMIĘTAJ !

·  używaj elementów odblaskowych - poprawiasz w ten sposób swoją widoczność, a tym samym           
   bezpieczeństwo;
·  przed wejściem na jezdnię upewnij się ,czy możesz bezpiecznie przejść;
·  nigdy nie przebiegaj przez jezdnię;
·  korzystaj z wyznaczonych przejść dla pieszych;
·  poza miastem poruszaj się po lewej stronie drogi;

                                                                   

W bieżącym roku szkolnym
rozpoczęła się kolejna edycja
„Odblaskowej Szkoły”.  Klasy
I – III uczestniczyły w
spotkaniu z przedstawicielami
policji, którzy przypomnieli o
bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Goście zwrócili
szczególną uwagę na
noszenie odblasków lub
jasnych elementów odzieży
po zmroku i obdarowali
uczniów gadżetami
odblaskowymi. 

Dobrym przykładem
problemu widoczności w
jesienne i zimowe dni jest
fotografia przedstawiająca
dwoje dzieci.
Znajdź dziecko na fot.2 !
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KUPON Zadanie matematyczne:KUPON - Rozwiązanie krzyżówki:

  __ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __

Imię i nazwisko:
Klasa:

Podziel się!
Serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej
woli do zbiórki słodyczy, które będą
wykorzystane do robienia paczek dla dzieci w
naszej parafii. Paczki rozda święty Mikołaj w
dniu 6 grudnia po Mszy Świętej wieczornej.
Słodycze są zbierane w każdym sklepie
spożywczym w Szaflarach.

 Pani Ewa Kamińska prowadzi zbiórkę darów
dla dzieci z Domów Dziecka. Prosi o: gry
planszowe, książki, zabawki, słodycze, przybory
szkolne. Zbiórka trwa od 12.11. do 2.12. na
pierwszym piętrze podczas przerw
śniadaniowych.

    I ty możesz zostać świętym Mikołajem!

                
           Dlaczego pingwiny dobrze grają w piłkę nożną?
                                      Bo się kiwają!

           Dlaczego detektyw mieszka obok jeziora?
                                  Bo ma blisko dowody!

            Dlaczego chemik zabiera fenoloftaleinę na imprezę?
                          Bo szuka dziewczyny z zasadami!

            Kobieta budzi się rano i wszędzie widzi krew; zagląda         
              pod łóżko....
                                    a tam ranne pantofle!

     SUCHARY
    MIESIĄCA
!!!
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