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W tym numerze: 

GRATULUJEMY NASZYM MISTRZOM!  

 O tym, że w naszej szkole mamy mistrzów kodowania wie-

dzą wszyscy, ale nie do wszystkich dotarła wiadomość, że dzięki 

swojej pracy, pomysłowości i zaangażowaniu w projekty nasi ucz-

niowie otrzymali od firmy Samsung cenną nagrodę. W Nowym 

Roku odebraliśmy olbrzymią paczkę od Mistrzów Kodowania 

a w niej... monitor. Ten dar nie tylko będzie częścią wyposażenia 

naszej szkoły, ale również jest wyrazem uznania i podziękowania 

za dotychczasową pracę. Wierzymy, że to nie koniec sukcesów  

i czekamy na następne miłe niespodzianki.   

Walentynki są raz w roku, 
pełne szczęścia i uroku,  
a Ty stale bądź radosny  
i promienny jak dzień wiosny. Pamiętajcie!  

W tym dniu nie 
róbcie nikomu 
złośliwych lub 
głupich dowci-

pów. Jest to dzień 
dobrych uczuć ! 



Walentynki  
Walentynki – coroczne święto zakocha-
nych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgicz-
ne w Kościele katolickim obchodzone jest również 
tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie  
listów zawierających wyznania miłosne (często pi-
sane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 
czczono św. Walentego jako patrona zakocha-
nych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do ob-
darowywania się drobnymi upominkami. 

Historia święta  
 Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Eu-
ropie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączy-
ła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolic-
kiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbież-
nym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskie-
go, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. 
przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny 
dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z 
jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest 
kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan 
czy Juno Fbruata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem 
nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luper-
kaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej 
bogini kobiet i małżeństwa, oraz  Pana, boga przyrody. Z kolei 
Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że 
rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832). 
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Ciekawe rady Billa Gatesa  



Recenzja ,,Romeo i Julia’’ – spektaklu teatralnego  

Jest to sztuka teatralna przedstawiająca losy 
dwóch tytułowych bohaterów Romea i Julii.  

Czas i miejsce akcji jest bliżej nieokreślone - 
wiemy tylko, że większość wydarzeń 
przedstawionych w dramacie dzieje się w 
istniejącym w realnym świecie mieście We-
ronie. Akcja dramatu szekspirowskiego to-
czy się prawdopodobnie w XVI w. i posiada 
wątki wyłącznie z tym związane, lecz reży-
ser spektaklu wpadł na dość oryginalny, 
chociaż bardzo ryzykowny jak na tak kla-
syczne dzieło literackie pomysł - mianowi-
cie wprowadził do czasów zamierzchłych  
elementy charakterystyczne dla współcze-

sności: dyskotekę, stroje, niektóre relacje międzyludzkie. Trochę oddziałuje to na historię 
bohaterów, w pewnym stopniu  zmieniając jej wymowę, ale czy to dobra zmiana - widz 
musi zadecydować sam, gdyż nie każdemu takie podejście do tematu przez reżysera może 
się spodobać. Bohaterowie są dobrze nakreśleni i podobni charakterami do swoich książko-
wych pierwowzorów. Ich usposobienia zmieniają się pod wpływem dynamicznego rozwo-
ju akcji. 

Jak na sztukę z Teatru im. J. Słowackiego przystało - aktorstwo jest na najwyższym pozio-
mie. Bohaterowie „wychodzą” do widzów poza scenę, między rzędy i do loż, nawiązując z 
nimi bliższy kontakt. 

„Romeo i Julia” w reż. M. Hycnara to atrakcyjny wizualnie i muzycznie spektakl: na uwagę 
zasługują zarówno piękne  stroje  z dawnej epoki,  jak i  ubrania współczesnych ludzi, wy-
stępujących na scenie. 

Zastosowanie ściany luster jako fasady domu pogłębia przestrzeń sceniczną oraz potęguje 
wrażenie niesamowitości i tajemniczości. 

Muzyka i taniec klasyczny przeplatają się ze scenami z nowoczesnej dyskoteki. Błysk fleszy 
przywodzi na myśl telewizyjne sceny „polowania na sensację” paparazzich. 

Sztuka trwa około trzech godzin,  ale są to miło spędzone chwile obcowania ze sztuką – peł-
ną mimo wszystko humo-
ru, z sentencjami, które 
weszły na zawsze do po-
wszechnego języka. 

Gorąco polecam wyjazd 
na ten spektakl. 

 W. Bobowski 

 



 

Lekcja ornitologii w przedszkolu 

Tuż przed zimowym odpoczyn-
kiem dzieci przedszkolne miały 
okazję do spotkania z panem leśni-
czym - Tomaszem Bartko. Przeka-
zał On dzieciom wiele cennych in-
formacji o ptakach, które pozostają 
z nami na zimę i jak o nie dbać, by 
w zimowych, czasem ciężkich wa-
runkach mogły bezpiecznie prze-
trwać ten czas. Pan Tomasz przy-
niósł dla dzieci okazy ptaków i mo-
gły one potrzymać, przyjrzeć się 
dokładnie ich budowie, wielkości, 
kolorom, pożywieniu, jakim będą 

mogły je dokarmiać. Dzieci wraz z panem leśniczym uczestniczyły w warsztatach, pod-
czas których wykonały proste karmni-
ki. Zawiesiły je na choinkach przed 
szkołą i obserwowały przyloty niektó-
rych ptaków. Dzieci serdecznie po-
dziękowały panu leśniczemu i już za-
prosiły na kolejne spotkanie w przed-
szkolu.                                                            AS 
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 Myślenice za około 500 lat bardzo się zmienią. Nie będą już Myślenicami, a 
miastem o nazwie - Bicerv. Będzie to stolica Polski. 
 Bicerv będą zamieszkiwać zarówno roboty jak i ludzie. Pojazdy, który-
mi będą się oni poruszać, nie tylko będą umiały jeździć, ale również pływać i 
latać. W Bicerv powstanie największy na świecie stadion do gry w piłkę noż-
ną, ogromny park, w którym będą różne interaktywne rzeczy: interaktywna 
fontanna, interaktywna ławka, która będzie tryskała wodą, kiedy będzie go-
rąco. Roboty będą wozić starszych ludzi po całym mieście. W jednym z bu-
dynków przez cały rok dostępne będzie lodowisko dla ludzi i robotów, świe-
cące różnymi kolorami. Zostanie zastosowany najnowszy system przetwarza-
jący dym w czyste powietrze, przez co będzie mniejsze zanieczyszczenie na 
Ziemi. W miejscu dzisiejszego Urzędu Gminy zostanie zbudowany Biały 
Dom, w którym zamieszka prezydent. 
 Jeden z mieszkańców Bicerv jako pierwszy w świecie wymyśli sprzęt, 
który usunie dziurę ozonową. Opowiem Wam jednak o tej historii. 
-Dzień dobry profesorze! - powiedział Mateusz. 
-Dzień dobry Mateuszu! - odpowiedział profesor Bekenaver** - Wiesz, dzisiaj 
wymyślimy coś, co usunie dziurę ozonową. 
-Bardzo dobry pomysł - rzekł Mateusz - lecz jak to mamy zrobić? 
-Hmm - pomyślał profesor i zaraz zaczął coś skręcać. 
-Co Pan robi, panie Bekenaver**? 
-Najpierw podłączę kilka kabli i zrobię zbiorniczek na pewien płyn - powie-
dział profesor i podszedł do stołu, na którym znajdowały się różne butelki i 
buteleczki. 
-Doleję troszkę tego, troszkę tego - mruczał pod nosem profesor. 
Mijały godziny i nic nie wychodziło. Wreszcie o godzinie 18:00: 
-Tak!, tak! Udało się! Chyba... - Mateusz, sprawdź DNA tego płynu – zwrócił 
się do chłopca. 
Mateusz sprawdził DNA urządzeniem, dzięki któremu można było go odczy-
tać. 
-Ja nie mogę! Profesorze, musi to Pan zobaczyć! - krzyknął Mateusz. 
-Co się stało!? – w biegu zawołał Profesor.  
-Ojej!  Udało się!  Tak! To chyba najlepszy dzień mojego życia – krzyknął. 
Z wlaniem płynu i skręceniem urządzenia nie było już problemu. 
Profesor krzyknął uradowany: A oto ozonoron! 
-Brawo, brawo! Teraz już nie będziemy się martwić dziurą ozonową – powie-
dział Mateusz. 

,,Bicerv* - Myślenice w przyszłości" 
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Nazajutrz zostało zwołane zebranie przed Białym Domem. Profesor Beke-
naver rozpoczął  przemówienie: 
-Witam Was. Chciałem Wam pokazać ozonoron. Jest to urządzenie, które usu-
nie dziurę ozonową. 
Słychać było wnet gwizdy i okrzyki wesołości. 
-Czy jesteście gotowi żeby to zrobić? 
-Tak chcemy! - zawołali zebrani.  
Profesor wycelował w górę i strzelił wraz z zamontowaną kamerą, by wszyscy 
widzieli, w jaki sposób  usuwana jest dziura ozonowa, popatrzyli na ekran  
telewizora. Widzieli płyn, który leci wysoko i nagle zauważyli, że atmosfera 
skleja się. 
-To niemożliwe! - wołali - brawa dla profesora! Wiwat profesor! Wiwat profe-
sor! 
Dzień później prezydent wręczył profesorowi Nagrodę Nobla. 
 Myślę, że w przyszłości Bicerv będzie najbardziej znanym miastem  
na całym świecie! 

Grzegorz Twardosz 

         * - czyt. Bicerfał 

        ** - czyt. Bejkenałer 

„Będzie taki blok” 
Przy ulicy Mikołaja Reja w Myślenicach stoi bardzo ciekawy blok. Znajdują się w 

nim cztery klatki schodowe, po których codziennie tuptają  zwykli ludzie, sklepy, na każ-

dym balkonie i na dachu widać wiele anten satelitarnych, dzięki którym ludzie mogą oglą-

dać  programy telewizyjne i przekazy wiadomości z całego świata. Codziennie też dorośli 

wychodzą do pracy, dzieci do szkoły i przedszkola, ci, co pozostają w domu robią zakupy, 

sprzątają, trzepią dywany, myją okna. Życie toczy się płynnym rytmem. O tym, co miało 

się wkrótce wydarzyć, nikt nawet nie pomyślał w swojej, zabieganej codzienności. 

Starsza pani - która już nie wychodzi na spacery, jak inne panie – odpoczywa wła-

śnie w wygodnym foteliku na balkonie wraz ze swoim ukochanym pieskiem na kolanach. 

Wnet na niebie ukaże się jakby aurora, niezwykłe zjawisko. Na rozgwieżdżonym, nocnym 

niebie rozbłysną przecudnej urody świecące obrazy i w dodatku obrazy „żywe”, bo będą 

migały raz  ciemno - niebiesko, to znów zielono, żółto i pomarańczowo. Zmieniał się będzie 

też kształt tej niezwykłej poświaty. Czasem po prostu zamigocze na niebie, jak delikatny 

kolorowy woal. Wydawać się będzie tej pani, jakby woal ten przed nią zatańczył. 

Na wszystkich balkonach pojawią się ciekawi tego zjawiska ludzie i gdyby ktoś zna-

lazł się akurat na podwórku tego bloku, będzie miał wrażenie, że pewnie któryś z balko-

nów runie, bo takie będzie ich obciążenie. Zadarte do góry głowy zabolą w karkach, a cie-
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kawe oczy powędrują wraz z wędrówką przecudnych promieni. Nikt tej nocy nie będzie 

spał, poduszki i kołdry zdawać się będzie, zaświecą, nawet, gdy niezwykły spektakl dobie-

gnie końca, a w niejednej głowie pojawi się marzenie. W cherubinowo - siwej już głowie 

starszej pani przemknie myśl: klatka, pokój, ulica, może blok kiedyś będzie miał nazwę te-

go, co zobaczy. 

Nie ma już starszej pani z cherubinowymi włosami, nie ma już tych mieszkańców, 

życie nie toczy się tak spokojnie, jak niegdyś, ale przy ulicy Mikołaja Reja stoi blok – nie-

zwykły, blok jak zorza polarna, rozświetlony tysiącem zielonych i żółto – pomarańczowych 

świateł. Piękny, strzelisty z przeszkloną windą, wiozącą jego mieszkańców na czterdzieste 

piętro, gdzie w kawiarni, ci co właśnie piją kawę, oglądają niezwykłą panoramę Myślenic. 

Miasta, w którym pewnej nocy „szczęśliwcy” oglądali niezwykły spektakl. Blok natomiast, 

a raczej wieżowiec nosi nazwę „Blok Zorzy”.  

AS 

„Jak wyobrażam sobie ciepłe i puchate”? 

Mam na imię Dagmara, jestem uczennicą klasy trzeciej. W moim pokoju jest dużo ma-
skotek, które są ciepłe i puchate. Moim ulubionym puchatym pluszakiem jest grzybek  
o imieniu Piotrek. Każdego wieczoru, kiedy idę spać przytulam się do mojego misia,  
bo bez niego bym nie usnęła. Zabieram go zawsze ze sobą gdziekolwiek się przemiesz-
czam. Podczas wakacji również mi towarzyszył. Kolejną rzeczą, która jest ciepła i pucha-
ta to mój nowy kocyk, który dostałam w prezencie. Jest gruby, puchaty i ciepły. Myślę, 
że każde dziecko chciałoby mieć takiego, ciepłego pluszaka, jakiego ja mam.  

Dagmara Bardel 

„Poduszka” 

Był piękny, kwietniowy poranek, dla mnie wyjątkowy dzień 13 kwietnia, bo to data 
moich urodzin. Mama krzątała się po kuchni piekąc pyszne pierniczki, robiąc kolorowe 
galaretki owocami, babcia stroiła tort urodzinowy. Ja chodziłam niespokojna, myśląc, 
jakie dostanę  prezenty? Gdy wszystko już  było gotowe, a w całym domu pachniało 
zadzwonił dzwonek do drzwi. Hura! To goście z prezentami. Przyjechała ciocia, babcia 
kuzynki i kuzyn. Przywieźli mnóstwo prezentów: lalkę Barbi, pamiętnik na hasło, do-
mek dla lalek. Jeden prezent był wyjątkowy: śliczna, różowa, ciepła i puchata poduszka. 
Gdy wszyscy goście już poszli ukapałam się i zabrałam swoją ciepłą i puchatą poduszkę 
do łóżka. Przytuliłam się do niej i zasnęłam. Śniło mi się, że na swojej, różowej, ciepłej 
 i puchatej poduszce latałam między chmurkami. Gdy się obudziłam przytulona do 
swojej poduszki, byłam szczęśliwa, że dostałam taki ciepły i puchaty prezent.  

Zuzanna Murzyn 
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Pewnego dnia Małgosia bawiła się na polu koło domu. Zaciekawiły ją dziwne odgłosy 
dochodzące ze szopki. Podeszła do szopki i zobaczyła puchatego kotka. Był malutki, 
cieplutki i puchaty. Wyglądało na to, że się zgubił i był głodny. Zaopiekowałam się nim  
Teraz zawsze mam przy sobie cieplutkiego, puchatego kotka. Małgosia jest z nim zaw-
sze razem.  

Emilia Dudzik 

Chodź tu, usiądź. Czujesz to? Jest ciepłe.  
Tak, hm... Dużo rzeczy jest ciepłych np. kaloryfer, kominek, ogień i wiele innych.  
A puchate? Tak puchate. Pogłaskaj, miękkie, prawda? Łatwo odpowiedzieć na pyta-
nia, co jest ciepłe i puchate? Ale na pytanie: jak wyobrażam sobie ciepłe i puchate – 
trudniej. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie dalej. To zaczynamy! 
Ja wyobrażam sobie ciepłe i puchate, jako wielkiego, kudłatego, ciepłego psa, który 
mieszka w moim domu i gdy jest zimno grzeje moje nogi. Jest bardzo miły i lubi się 
przytulać, jest też łagodny, jak baranek. Bardzo lubię go głaskać, bo ma mięciutką i cie-
plutką sierść, czuję wtedy, jakbym dotykała puchu. Gdy go drapię, przypomina mi się 
scenka z bajki „Pani Zima”, w której dziewczyna trzepie dywany i poduchy, a z nich 
leci mięciutkie pierze. Chciałabym kiedyś unieść się na takim piórku i lecieć wśród 
promieni słońca, dotykając chmur, które także kojarzą się z czymś puchatym. Ale 
wróćmy jeszcze do mojego Budrysa (tak wabi się mój pies). Lubię kłaść się na nim, bo 
czuję się jak w cieplutkim, puchatym łóżeczku. Gdy tak sobie leże, to myślami jestem 
przy kominku wśród puchatych poduch.  
 Mam nadzieję, że nieco przybliżyłam Wam, z czym może się kojarzyć ciepłe  
i puchate. Dla mnie jest ono bardzo przytulne i miłe. A dla Was? Może podzielicie się 
ze mną swoimi opiniami?  

Zuzanna Zabłocka 

Ciepłe i puchate kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Z czymś, do czego 
można się przytulić i czuć się bardzo dobrze. Kiedy pomyślę o czymś ciepłym i pucha-
tym różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Myślę o ciepłym i mięciutkim kocyku pola-
rowym, którym mogę się okryć lub o dużym, puchatym i mięciutkim misiu pluszowym, 
którego dostałam od Mikołaja. Mój misiu to taka ciepła i mięciutka przytulanka, z którą 
śpię, nawet, gdy oglądam bajki. Leżę sobie na nim i tulę się do niego. Ciepłe i puchate 
kojarzy mi się też z pysznym, świeżym ciastem, które mama piecze na święta. Uważam, 
że ciepłe i puchate to coś, co każdy powinien mieć. 

Sandra Kaczmarczyk 

W sobotnie popołudnie umówiłem się z moimi kuzynami na górkę, aby miło spę-
dzić czas zimowy. Na urodziny dostałem od wujka ciepłą i puchatą czapkę zimową, 
zwaną „Puszatką”, którą właśnie chciałem się pochwalić swoim kuzynom. Nie mogłem 
się doczekać tego spotkania. Gdy nadeszła godzina 14.00 ubrałem swój ciepły kombine-
zon oraz puchatą czapkę, szalik, rękawiczki i śniegowce. Pobiegłem na spotkanie. Kuzy-
nom bardzo podobała się puchata czapka. Spędziliśmy bardzo miłe popołudnie zjeżdża-
jąc na nartach i sankach, na koniec ulepiliśmy puchatego bałwana. To była super zaba-
wa.                                                                                                                              Mateusz Bała 
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