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WALENTYNKOWA ROZRYWKA 

                          

 

 

 

 

                                         OM          KO           RALE  

ROZWIĄZANIE : ………………………………………..  

1. „Nie ma miłości bez ………………………………” 
2. „Stara miłość nie ……………………………………” 
3. „Gdy masz miłość w sercu, stawaj na 
………………………………..” 

OPIS FILMUJ 

Rok 1987. Na jednej z kalifornijskich 
plaż Bumblebee znajduje azyl na 
złomowisku. Tymczasem Charlie , 

dziewczyna  
u progu dorosłości, próbuje zrozumieć świat, wciąż szukając w nim dla siebie 
miejsca i roli. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, 
rdzewiejącego 
Bumblebee. Kiedy 
udaje jej się go 
odrestaurować, 
szybko orientuje 
się, że Bumblebee 
nie jest zwykłym 
żółtym 
"garbusem". 
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 Kreatywność + Trafiony pomysł + Wiedza = Gotowy 
przepis na sukces ! 

 Decyzja + Pragnienie + Determinacja = Sukces ! 
 Pamiętaj: Dzięki pracy świat staje się lepszy ! 
 Wspólna praca łączy ! 
 Dowiedz się czego ludzie chcą, pragną i pomóż im to 

osiągnąć ! 
 Praca i duma z tego co się robi, jest źródłem szczęścia ! 

JAK  OSIĄGNĄĆ 
SUKCES?  
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Drodzy Czytelnicy! 
W tym roku szkolnym  zapraszamy do lektury drugiego już specjalnego  
wydania GIMUSIA , tym razem przygotowanego przez członków Samorządu 
Uczniowskiego, w skład którego wchodzą: Martyna Kosakowska, Wiktoria Małek, 
Marta Sadłoń, Justyna Małek, Martyna Karolina Rembiasz oraz Gabrysia Zielińska. 
Opiekunem  SU jest pani Beata Białoń, a opiekunem redakcji gazetki pani  Agata 
Tokarska. Zawartość pisemka jest różnorodna, więc z pewnością każdy znajdzie coś 
dla siebie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wszystkich egzemplarzy zostaną 
przeznaczone na cele samorządu,  ale nie chcemy zdradzać jak na razie więcej 
szczegółów. Mamy nadzieję, że czytając naszą gazetkę, przyjemnie spędzicie czas i 
dowiecie się ciekawostek . Życzymy miłej lektury i uśmiechu !!! 
Zachęcamy również do wzięcia udziału w naszych konkursach: 
1„Najlepsze wspomnienie z ferii 2019”- wystarczy przesłać (na adres mailowy  
martynakos.74@onet.pl  z dopiskiem „Konkurs” oraz imieniem i nazwiskiem) 
zdjęcie, które najlepiej uwieczniło Twój czas spędzony podczas przerwy zimowej.  
Czas do końca stycznia.  

2. „Konkurs na najoryginalniejszą maskę karnawałową”- wykaż się kreatywnością  
i zaprojektuj dowolną techniką swoją własną maskę, którą następnie zaprezentujesz 
na zabawie karnawałowej.  

                          Życzymy powodzenia!      Atrakcyjne nagrody już czekają! 

Skład redakcji:  
Martyna Kosakowska, Wiktoria Małek, Marta Sadłoń,  
Martyna Karolina Rembiasz, Justyna Małek, Gabriela Zielińska. 
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SYLWESTER W DOMU CZY POD CHMURKĄ? 

Scena była ogromna, oświetlona światłami zmieniającymi kolor i jednocześnie 
podkreślającymi klimat danego utworu. Po obu stronach znajdowały się dwie duże 
srebrne kule, które się obracały oraz dwa telebimy ukazujące zbliżenia artystów. 
Całość wzbogaciły buchające z brzegów sceny ognie na przemian z dymem. 
Wkrótce zaczęliśmy odliczać sekundy do wejścia transmisji Sylwestra na żywo  
na antenie telewizji! Publiczność szalała! Wtem na scenę wkroczyli prowadzący, 
czyli Barbara Kurdej-Szatan oraz Tomasz Kammel i rozpoczęli oficjalnie imprezę, 
witając gości przed telewizorami  i tutaj w Zakopanem. Właśnie wtedy dostałam 
wiadomość od koleżanki, która mi napisała, że mnie widzi w telewizji. Moja mina 
była bezcenna, zaczęłam szukać tej ukrytej kamery (śmiech). Na scenie wystąpili 
następujący artyści: Alvaro Soler, Roksana Węgiel, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, 
Sławomir i Kajra, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra, Ricchi e Poveri, duet Al Bano, 
Romina Power, Marcin Miller z zespołem Boys, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, 
Komodo, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Marcin Sójka, Michał 
Szczygieł i Thomas Anders. Przeżyłam niesamowite chwile  podczas tego koncertu, 
bo każdego z artystów miałam” w zasięgu ręki”. W ogóle to muszę się do czegoś 
przyznać: przez całe 5 godzin stałam na tym przyniesionym przeze mnie krzesełku  
i się nie złamało, przetrwało pomimo mojego ciężaru i bujania się na nim przy 
akompaniamencie utworów, tak że przywiozłam je z powrotem do domu,  
(śmiech). Dzięki niemu widziałam wszystko, co działo się dookoła mnie. 
Największym szokiem był tłum za mną. To dopiero był widok! Jeszcze tylu ludzi 
w jednym miejscu nigdy nie widziałam! Dobrze, że na zmianę asekurowali mnie 
na tym podwyższeniu mama z tatą, dzięki temu nie spadłam, gdy z tyłu ktoś 
napierał . Osoby stojące obok mnie dziwiły się, że jestem taka wysoka (śmiech). 
Zgodnie  
z tatą uznaliśmy, że najbardziej podobał nam się występ Sylwii Grzeszczak, 
ponieważ wykonała swoje utwory najatrakcyjniej, w pięknej scenerii, jednak  
zabłysnął także oczywiście niezastąpiony duet, czyli Sławomir oraz Kajra w 
piosence „Miłość w Zakopanem”. Przed wybiciem północy na scenie zebrali się 
wszyscy artyści, a prowadzący i władze Zakopanego złożyli publiczności życzenia 
noworoczne. Na tle miasta o godz. 24.00 rozbłysły piękne fajerwerki. I tak oto 
Nowy Rok 2019 przywitałam na Górnej Równi Krupowej pod gołym niebem. Do 
końca życia nie zapomnę tegorocznego Sylwestra oraz atmosfery, jaka tam 
panowała. Przez cały wieczór nie odczułam ujemnej temperatury. Warto było 7 
godzin spędzić przed sylwestrową sceną, w tym 5 stać na stołeczku. To uczucie nie 
do opisania, móc znaleźć się w takim doborowym i sławnym towarzystwie, w tak 
niezwykłą, noc. Nie wspomnę, iż następnego dnia wszystko mnie bolało (śmiech).” 

mailto:martynakos.74@onet.pl
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Jak spędziliśmy Sylwestra,  
czyli domówka lub 
impreza pod chmurką. 

Jak niektórzy uczniowie 
spędzili Sylwestra? 
Przeczytajcie! 
1. „Sylwester 2018/19 
spędziłam w domu razem ze 
swoją rodziną. Za 
przygotowania, jak co roku, bierzemy się wspólnie. Ustalamy dania, na 
które mamy ochotę, kupujemy balony, cekiny oraz inne ciekawe dekoracje, 
którymi ozdabiamy cały dom. Co roku staramy się również zorganizować 
ciekawe gry i zabawy, w których mogą wziąć udział zarówno mali jak i 
duzi. Przed samym wieczorem wybieramy utwory, przy których będziemy 
tańczyć. W oczekiwaniu na wybicie północy spędzamy czas, wspólnie 
bawiąc się i rozmawiając. O godzinie 24.00 cieszymy się z Nowego Roku i 
oglądamy  fajerwerki. Uważam, że Sylwester spędzony z rodziną w domu 
jest czymś wyjątkowym, ponieważ możemy wspólnie spędzić czas a w 
kolejnych latach przypominać sobie te najwspanialsze chwile.”  
2.    „Tegorocznego Sylwestra po raz drugi spędziłam z Sylwestrem 
Marzeń z Dwójką na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem razem z 
rodzicami i siostrą. Zaznaczę jednak, że w tym roku emocje szczególnie 
sięgały zenitu! Nie mam pojęcia jakim cudem, ale to właśnie ja, spośród ok. 
70 tys. ludzi, znalazłam się przed samą sceną! Nieprawdopodobne, a 
jednak! Oczywiście nie było to takie proste, należało czekać na przejście 
przez bramki do głównej strefy przed sceną do godz. 19.00. Kolejki już się 
tworzyły  
od godz. 17.00 i ja również znalazłam się wśród pilnie czuwających 
(śmiech). Szczerze mówiąc, czas oczekiwania szybko upłynął, zwłaszcza, 
że zaopatrzyłam się w taki oto podręczny stołeczek                   
Jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony! (śmiech) 
Po przejściu przez bramki wzięłam rozbieg i sprintem 
dobiegłam przed scenę, by zająć satysfakcjonujące mnie 
miejsce. I tak ludzi wciąż przybywało do godz. 20.00, a ja nie 
mogłam uwierzyć, że znajduję się w tak idealnym punkcie!  Uczucie niesamowite!  

SYLWESTER W DOMU CZY POD CHMURKĄ? 
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO  

  CZAS NA PODSUMOWANIE 

 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Beatą Białoń rozpoczął 
rok szkolny 2018/19 od przygotowania planu pracy na bieżący rok. Warto 
przypomnieć, że skład obecnego SU został wybrany pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego. Pierwszym działaniem zgodnie z inicjatywą uczniów było wcielenie 
ponownie w życie szczęśliwego numerka. Numerek w danym dniu jest losowany 
przez nauczycieli przed rozpoczęciem każdej pierwszej lekcji klasy 3 gimnazjum. 
W połowie października SU  z pomocą Rady Rodziców przygotował słodkie,  
a zarazem bardzo pomysłowe upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły  
z okazji Święta Edukacji Narodowej. W ramach rocznicy 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości dziewczyny zaprojektowały na korytarzu oryginalną 
gazetkę upamiętniającą to szczególne wydarzenie oraz ułożyły krzyżówkę z 
pytaniami dotyczącymi polskiej drogi do niepodległości, która następnie ukazała 
się w wydaniu niepodległościowego Gimusia. W połowie listopada SU 
zorganizował w szkole „Tydzień pomysłów”, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem.   
W tym czasie uczniowie mogli wrzucać karteczki z informacją o tym, co się im  
w szkole nie podoba, co chcieliby zmienić – do tego służyła skrzynka czerwona, 
natomiast w zielonej znalazły się zapiski, co im się podoba i co chcieliby 
kontynuować. Oto wyniki sondażu: 36% uczniów (dziewcząt) pragnie zgody na  
chodzenie w szkole z malowanymi  jasnym kolorem paznokciami, 19% 
głosujących wypowiedziało się za zmniejszeniem ilości zadań domowych, 
zwłaszcza na weekend, natomiast na trzecim miejscu  uplasowały się dwie 
propozycje: lekki makijaż do szkoły i więcej WF. Pod koniec listopada odbyła się 
zabawa andrzejkowa, na którą Rada Rodziców zaprosiła klauna Roberto. To 
właśnie on poprowadził I część zabawy dla wszystkich uczniów. W międzyczasie 
SU wylosował zwycięzcę swojej krzyżówki niepodległościowej: była nią 
Zuzanna Biernacka  
z klasy 3 gim., która otrzymała specjalną nagrodę. II część zabawy dla klas od 6 
do 3 gimnazjum rozpoczęła się od godz. 14.00 i była prowadzona przez DJ 
SoundPlay, który wraz z samorządem przygotował ciekawe konkursy. SU 
przeprowadził także konkurs na najlepszego tancerza/tancerkę, czyli tzw. „Króla 
bądź królową balu”. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali karteczki, na których 
mieli wytypować jedną osobę (dziewczynę lub chłopaka), która ich zdaniem 
najlepiej bawiła się podczas imprezy. Definitywnie królową została mianowana 
Kinga Szarata z klasy 3 gimnazjum., która otrzymała symboliczną koronę. W tym 
miejscu należą się serdeczne podziękowania trzecioklasistom: Asi, Bartkowi, 
Dominikowi, Kubie, Kindze, Weronice, Wioli oraz Zuzi, którzy zaangażowali się 
w pomoc SU w dekorowaniu hali i przygotowaniu ozdób, oraz Filipowi - 
naszemu fotografowi. 20 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole 
Dzień Łasucha, podczas którego sprzedawano różnego rodzaju babeczki, 
ciasteczka, ciasta i gofry) oraz kiermasz stroików i zdjęć z zabawy andrzejkowej. 
Nasze stoiska przyciągnęły  wielu klientów.  
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO  

Niezmiernie miło nam ogłosić, że podczas tej akcji SU zebrał kwotę 
ponad 1200 zł! Jest to rekordowa suma, a największą satysfakcją jest 
fakt, że w realizację całości włączyło się wielu uczniów, w tym 
wolontariuszy, którym należą się ogromne podziękowania!!!  Chylimy 
także czoła przed wszystkimi osobami, które pomogły w organizacji tej 
akcji, a w szczególności dziękujemy pani Basi Świderskiej.                                     

Stroiki  
to  dowód                               
dobrego 
serca  
i 
zdolności 

plastycznych 
uczniów naszej 
szkoły. 
 

 

 

 

Królowa balu -
Kinga Szarata  
a obok niej 
aktywistki SU, 

czyli Martyna  
Kosakowska, Wiktoria Małek 

 i Marta Sadłoń. 
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SIENNIOKI - BO MY WIEMY CO DOBRE! 

 wigilijna w Azalii dla podopiecznych świetlic środowiskowych, kolęda u starosty 
powiatowego, kolęda u wójta gminy, program na Dzień Seniora, koncerty kolęd w 
kościele w Siennej i na Woli Kurowskiej, kulig w Barcicach, występ w kościele w 
Zbyszycach, w DPS w Zbyszycach no i nasza karnawałowa impreza dla 
wszystkich członków zespołu, rodziców i członków stowarzyszenia. Co dalej, to 
czas pokaże. Myślę, że nie będziemy się nudzić. 
M.K.: Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. 
A.O.: Dziękuję, było mi bardzo miło. Korzystając z okazji, chciałabym wszystkim 
złożyć życzenia noworoczne. Samych pogodnych dni, wiele ludzkiej życzliwości, 
umiejętności czerpania zadowolenia z otaczającego nas świata i życiowego 
optymizmu. Niech ten rok przyniesie wiele radości, spełnienia marzeń, pozwoli 
realizować plany i zamierzenia oraz rozwijać pasje życiowe. Jeżeli komuś podoba 
się to, co robimy i chciałby realizować swoje pasje w zespole, zapraszamy do 
SIENNIOKÓW. 

 

 

Po intensywnych 
zajęciach trzeba 
uzupełnić kalorie, 
więc zapraszamy do 

 

Kącika 

łasucha  
 

Przepis na słodkie 
naleśniki 

Składniki: (porcja 
na min. 3 naleśniki) 
- 1 filiżanka mąki 
pszennej, 
- 2 jajka, 

- 1/2 filiżanki mleka, 
- 1/2 filiżanki wody, 
- 1/4 łyżki soli, 
- 2 łyżki roztopionej margaryny,  1 łyżka cukru. 
Sposób przygotowania: 
Do plastikowej miski wsyp mąkę oraz cukier, 
dodaj jajka, mleko, wodę,  
sól i roztopioną margarynę. Następnie zmiksuj wszystkie składniki  
na gładkie ciasto. Na patelni (najlepiej z cienkim dnem, np. naleśnikowej) rozgrzej 
niewielką ilość margaryny i smaż naleśniki. Przewróć na drugą stronę, gdy spód 
naleśnika będzie już ładnie zrumieniony i ścięty. Gotowy naleśnik przełóż na talerz 
i posyp cukrem pudrem bądź posmaruj dżemem owocowym czy też konfiturą.  

SMACZNEGO! 
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SIENNIOKI - BO MY WIEMY CO DOBRE! 

M.K.: W jaki sposób stowarzyszenie zdobyło pieniądze na nowe stroje?  
A.O.: Stowarzyszenie samo w sobie nie prowadzi żadnej działalności dochodowej. 
Opiera się na działalności społecznej. Żeby uzyskać dla nas środki finansowe musi 
przystąpić do projektów finansowanych przez inne instytucje lub projekty 
ministerialne. Tak właśnie było z butami. Stowarzyszenie przystąpiło do projektu 
organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Społecznych Małopolska i Horyzont 360. 
Tam pod Hasłem „Roztańczone trzewiki” udało się zrealizować zadania i pozyskać 
środki na zakup butów. Jak wielkie to było przedsięwzięcie można było się 
przekonać poprzez śledzenie plebiscytu na najlepszą inicjatywę społeczną. 
Niestety, nie udało się nam zdobyć w nim nagrody, bo konkurencja była bardzo 
silna. Gromadziła przedstawicieli z całej Małopolski. 
M.K.: Jakie emocje towarzyszyły członkom zespołu oraz Pani w przygotowaniu 
występu? 

A.O.: Oj, emocji jest zawsze mnóstwo i to przeróżnych. Najpierw zawsze pojawia 
się niepewność czy damy radę, czy to się uda, szczególnie kiedy przystępujemy  
do czegoś nowego, tak jak np. tańce narodowe na 11 listopada. Potem jest pełna 
mobilizacja. Staramy się powoli oswajać z programem i repertuarem. Często jest to 
też zmaganie się z własnymi słabościami, bo mimo starań coś nie wychodzi, 
czasem przychodzi zniechęcenie albo jakieś przeciwności życia codziennego (bo 
ktoś musi gdzieś jechać, czasem zwyczajnie ktoś nawali i układ się sypie).  Bywają 
też śmieszne chwile, jak np. popisy turonia, Żyda czy Cyganów w programie 
kolędniczym. Wtedy śmieje się nie tylko publiczność, ale i nam trudno zachować 
powagę. Zdarza się też, że w momencie najwyższego napięcia ogarnia nas 
głupawka (każdy się chichra z byle czego i też nic się z tym nie da zrobić) – samo 
życie.                                                                                                               Zawsze 
jednak w najważniejszej chwili potrafimy się zmobilizować i dać z siebie wszystko. 
Potem, po udanym występie przychodzi ulga, radość, duma i tak to się kręci. 
M.K.: Jakie są najbliższe plany zespołu? 

A.O.: Nie lubię mówić o 
planach, bo można 
zapeszyć :). Zawsze lepiej 
mówić o tym, co już było, a 
było tego trochę: wspomniany 
już festyn w Siennej, festyn na 
Woli Kurowskiej, uroczystość 
obchodów 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, 
Gminna uroczystość wigilijna 
dla podopiecznych OPS w 
Gródku nad Dunajcem, potem 
uroczystość 
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ANKIETA: CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ INTERNETU? 

Podsumowanie ankiety na temat korzystania z Internetu 
Dnia 11.01.2019 roku w naszej szkole została 
przeprowadzona ankieta dla klas 4-8 szkoły 
podstawowej i 3 klasy gimnazjum na temat 
korzystania z Internetu. Ankietę wśród uczniów 
przeprowadziły Martyna Karolina Rembiasz oraz 
Marta Sadłoń. Każdy uczestnik musiał 
odpowiedzieć  
na 5 pytań. Spośród 67 ankietowanych, aż 65 
odpowiedziało na pierwsze pytanie, że korzysta  

z Internetu, co stanowi 97%. Drugie pytanie dotyczyło  częstości 
korzystania z Internetu i aż 75% odpowiedziało, że robi to codziennie. 
Trzecie pytanie odnosiło się do ilości czasu spędzanego  
w sieci. Najwięcej głosów miała odpowiedź druga, czyli 2-3 godziny. 
Kolejne pytanie brzmiało, jak długo byłbyś/byłabyś w stanie nie korzystać  
z Internetu i aż 50% odpowiedziało, że nawet kilka dni, co jest trochę 
zaskakujące. W ostatnim pytaniu ankietowani mieli udzielić odpowiedzi  
na pytanie, do czego najczęściej wykorzystują Internet. 69% osób 
odpowiedziało, że do korzystania z portali społecznościowych, 67% do 
słuchania muzyki, a 64% do oglądania filmów. Czyżby niewiele osób 
wykorzystywało Internet do nauki?! Na wszystkie pytania nasi uczniowie 
starali się odpowiedzieć najszczerzej,  jak tylko mogli. 
Ankieta udowodniła, że w dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez 
Internetu jest prawie niemożliwe. Większość osób nie wytrzymałaby bez 
niego  
i musi używać go codziennie. Warto zaznaczyć, że długotrwałe korzystanie 
z Internetu jest szkodliwe, dlatego należy korzystać z niego rozsądnie  
i z umiarem. Powinniśmy również pamiętać, aby czas spędzony w sieci 
nigdy nie odebrał nam radości z życia i nie pozbawił umiejętności 
dostrzegania prawdziwych wartości. 

„Dzisiaj niemało młodych ludzi, 
oszołomionych nieskończonymi 
możliwościami, jakie dają sieci informatyczne 
czy inne technologie, nawiązuje formy 
komunikacji, które nie  przyczyniają się do 
wzrostu w człowieczeństwie, lecz przeciwnie 
– grożą powiększeniem się poczucia 
samotności i odosobnienia.” 

                                                  Benedykt XVI 
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HISTORYCZNY SUKCES: UKS 3 STASZKÓWKA - JELNA 

UKS 3 Staszkówka Jelna została trzecią drużyną 
w Polsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w futsalu U-16. Dziękujemy Wam dziewczyny  
za te emocje i niezapomniane wrażenia. Medal 
wywalczyły: Anna Bałuszyńska, Paulina Sokulska, 
Ola Cygan, Paulina Tomasiak, Ola Szary, Kinga 
Jurkowska, Emilka Smoleń, Julka Fryczek i 
Martyna Brdej. Sukces jest tym cenniejszy, że od 
sezonu 2018/2019 klub specjalizujący się w 
rozgrywkach na trawie zadebiutował w futsalu. 
„Trójeczka” po świetnym meczu półfinałowym 
przegrała po rzutach karnych z Ząbkovią Ząbki. Po 

tej porażce dziewczęta nie poddały się i w walce o brąz pokonały 
Wierzbowiankę Wierzbno 4:0. Ponadto Paulina Tomasiak z 14 golami 
została królową klasyfikacji strzelców całego turnieju  
.JESTEŚMY DUMNI Z TAKIEJ DRUŻYNY SPORTOWEJ  
I  ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!! 
TAK ZAPEWNE MOGŁYBY POWIEDZIEĆ PODOPIECZNE PANA 

WOJTKA: 
„Moja pasja to futbol, na drugim miejscu umieściłabym futbol, a na 
trzecim… futbol!” 

„Większość dzieciaków marzy o strzeleniu doskonałego gola. Ja zawsze 
marzyłam, żeby go zatrzymać” 

 „Treningi przypominają mycie zębów. Nie myślę o nich, po prostu je robię. 
Decyzja już została podjęta.”  
 

      11 

SIENNIOKI - BO MY WIEMY CO DOBRE! 

  Tym bardziej, że pracuję z młodzieżą uzdolnioną, która wie, czego chce, nie boi 
się pracy i wyzwań, robi to z pasją i całkowicie bezinteresownie. Kultura ludowa, 
choć wydaje się prosta w odbiorze, wymaga wiele zaangażowania. Jak pisał ks. 
prof. Józef Tischner „Folklor to nie bylejakość, to zbiór tego, co najlepsze i 
najwartościowsze dla mieszkańców regionu”. Wierni temu, staramy się jak 
najlepiej  
i najdokładniej oddać charakter wykonywanych przez nas piosenek i tańców.  
Ile to kosztuje wysiłku, najlepiej wiedzą członkowie kapeli, ale również tancerze  
i wszyscy biorący udział w przygotowaniach do występu. Tak się składa, że 
poznałam charakterystyczne cechy tańca i śpiewu ludowego naszego regionu 
podczas studiów podyplomowych i dbałość o  detale jest dla mnie bardzo ważna. 
M.K.: Od niedawna zespół działa pod patronatem stowarzyszenia. Czy zespołowi 
potrzebne jest stowarzyszenie? 

A.O.: Tak. To prawda. Powstało stowarzyszenie Siennieńskie Wzgórza, które ma 
za zadanie wspieranie naszego zespołu, ale nie tylko. Ma ono również na celu 
integrację lokalnej społeczności, wspieranie kulturalnej działalności na naszym 
terenie a także rozpowszechnianie ciekawych wydarzeń, wszystkiego, czym warto 
się pochwalić innym, co jest naszą wizytówką. Mamy już za sobą festyn w 
Siennej na powitanie lata, gdzie mogliśmy jako zespół zaprezentować swój 
repertuar, stoisko z regionalnymi produktami na obchodach Dni Jeziora 
Rożnowskiego, obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, to 
wszystko zasługa stowarzyszenia.  Dla nas zaś jest ono możliwością starania się o 
fundusze na rozwój zespołu, które mogą pozyskiwać instytucje i stowarzyszenia. 
Zespół nie posiada żadnych środków finansowych, nie pobiera żadnych składek, a 
żeby funkcjonować musi mieć pieniądze, chociażby na wyjazdy czy stroje.  
 M.K.: W jaki sposób udziela się stowarzyszenie?  
A.O.: Jak już wspomniałam, bez pomocy stowarzyszenia nie moglibyśmy funkcjonować. 
Pozyskują oni dla nas sponsorów. Dzięki staraniom stowarzyszenia mamy nowe spódnice 
dla dziewcząt z najstarszej grupy, korale dla wszystkich dziewcząt i cioski dla chłopaków. 
Największym jednak wydatkiem był zakup butów dla starszej grupy, ale wreszcie 
mamy takie , jakie 
powinny być. Młodsi z 
zazdrością patrzą, jak 
dziewczęta sznurują 
wysokie trzewiki, a 
chłopcy wciągają cholewy 
nowych oficerek.  
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SIENNIOKI - BO MY WIEMY CO DOBRE! 

WYWIAD Z  ZAŁOŻYCIELKĄ ZESPOŁU SIENNIOKI 

To już druga część wywiadu na temat działalności Zespołu Regionalnego Siennioki 
przeprowadzonego z panią Agatą Oracz-kierowniczką zespołu, a jednocześnie 
założycielką. Młodzież działa przy Szkole Podstawowej w Siennej przy wsparciu 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Siennieńskie Wzgórza”. Siennioki liczą obecnie ok. 
30 osób i dzielą się na dwie grupy: młodszą i starszą. Członkami zespołu jest 
pięcioro uczniów 3 klasy gimnazjum (Zuza, Martyna, Weronika, Kuba oraz 
Sebastian). 
Podstawowym 
celem zespołu 
jest 
kultywowanie  
i popularyzacja 
folkloru Lachów 
Sądeckich. 

Charakterystyczny strój oraz repertuar, zawierający tradycyjne tańce, muzykę, gwarę  
i obrzędowość, zachwyca widzów, długo pozostając w ich pamięci.  
M.K.: Dzień Dobry! Czy według Pani posiadanie pasji jest ważne w życiu? Jeśli tak, 
to dlaczego? 

A.O.: Witaj. Miło mi, że ponownie mogę  opowiedzieć o tym, jak rozwija się nasz 
zespół i jaką radość znajdujemy wszyscy w poznawaniu naszego regionu z jego 
bogactwem kulturowym. Jest nas coraz więcej, dziś mam na liście 33 osoby. Mamy 
też swoją własną kapelę!!! To cieszy.   Każdy z nas ma jakieś zainteresowania, 
predyspozycje. Dobrze się składa, gdy znajdzie się sposób na ich realizację i 
rozwijanie,  
bo to ubogaca nasze życie, nadaje mu koloryt.  Czas, który mamy do dyspozycji, 
możemy albo zmarnować przed telewizorem lub komputerem (chociaż i to jest 
potrzebne), albo zrobić coś wartościowego, co przynosi zadowolenie nam i innym.  
W moim przypadku tak się doskonale złożyło, że to co jest moją pasją, czyli praca  
z dziećmi i młodzieżą, pokrywa się po części z wykonywanym zawodem. Jeżeli 
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MIŁOŚĆ RODZI MIŁOŚĆ 

 Nienawiść rodzi nienawiść, a miłość rodzi miłość. 
Nienawiść to negatywne uczucie wobec drugiego człowieka. Jest to 
przeciwieństwo miłości. Jeśli ktoś kogoś nienawidzi, to najczęściej życzy mu źle. 
Ludzie powinni starać się całkowicie wyeliminować nienawiść ze swojego życia, 
ponieważ utrudnia ona relacje międzyludzkie. 
Miłość jest głęboką, istotną potrzebą człowieka, tęsknotą za uzupełnieniem swej 
egzystencji i nadaniem jej sensu. Miłość zaliczamy do wartości uniwersalnych, 
takich jak prawda, dobro i piękno. 
"Zło dobrem zwyciężaj" 

 Najlepszym przykładem na to, jak pokonać zło, jest patron naszej szkoły 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Nauczał On o miłości, męstwie, prawdzie, 
solidarności, o zwyciężaniu zła dobrem. Ks. Jerzy Popiełuszko sprawiał, że 
ludzie wychodzili z nabożeństw wewnętrznie uspokojeni. Przezwyciężali w sobie 
niechęć  
do tych, którzy wyrządzili tak wiele krzywd narodowi. Ks. Popiełuszko sprawiał, 
że ludzie potrafili pozytywnie ustosunkować się nawet do swoich wrogów. 
 Jakie uczucia są potrzebne, aby wyeliminować nienawiść do drugiego 
człowieka? 

 Zrozumienie tego, jakie uczucia są ważne w naszym życiu, może pomóc 
w przezwyciężeniu nienawiści. Szczypta pokory, trochę dobrej woli, umiejętność 
patrzenia poza siebie, chęć dawania siebie drugiemu człowiekowi i 
bezwarunkowego kochania go są głównymi motywami, które zachęcają do aktu 
pojednania. 
Czym dla naszych czytelników jest nienawiść? 

-„Nienawiść jest dla mnie niemiłym uczuciem, które jest takie nieludzkie,  
bo w sumie można kogoś nie lubić, ale żeby od razu nienawidzić. Nienawidzić  
to znaczy nie kochać, nie szanować. Ogromne przeciwieństwo wszystkich miłych 
uczuć do drugiej osoby”. 
-„Jak dla mnie nienawiść jest czymś, co przede wszystkim rani drugiego 
człowieka. Jest przeciwieństwem miłości i szacunku. Jest uczuciem bólu i 
zranienia”. 
WAŻNE  MYŚLI!!! 
*Pomaganie jest ważne i dobre. 
*Pomagać może każdy i wszędzie. 
*Każda pomoc jest wartościowa. 
*Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie. 
*Pomaganie zmienia świat na lepsze. 
*Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat. 
*Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko 
zewnętrzne okoliczności. 
*Lepiej być dobrym, niż nie.  
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MIŁOŚĆ RODZI MIŁOŚĆ 

Czy wolontariat to dobry pomysł na niesienie miłości bliźniemu ? 

 Jednym ze sposobów pokonania wady, jaką jest nienawiść, jest 
uczestnictwo w wolontariacie. Praca wolontariusza to najwspanialsza forma 
pomocy, jaką można sobie wyobrazić, To pełne zaangażowanie bez 
oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Wolontariat to korzyści, których 
na pieniądze nie da się przeliczyć, np.  uśmiech dziecka podczas niesienia 
mu pomocy czy wdzięczność osoby potrzebującej . 

„Animacje dla dzieci” z oddziału 
przedszkolnego i klas I – III prowadzone 
przez przedstawicieli Stowarzyszenia 
Sursum Corda przy pomocy naszych 
wolontariuszy z klas VII i VIII oraz III 
gimnazjum.  
 

Finał akcji „Zostań Dyplomowanym 
Mikołajem” prowadzonej we współpracy  
ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, która 
polegała na spełnianiu marzeń małych, 
chorych podopiecznych Stowarzyszenia, 
również ich rodzeństwa oraz dzieci 
dorosłych, podopiecznych z programu „Na 
Ratunek”. Wolontariusze spełnili marzenia 
dwóch chłopców, dwuletniego Jasia i 
jedenastoletniego Bartka, którzy dostali 

wymarzone prezenty oraz słodycze.  
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CIEKAWOSTKI 

„Dzban”  
 młodzieżowym słowem  
2018 roku. 
Niekwestionowanym 
zwycięzcą tegorocznego 
plebiscytu  
na Młodzieżowe Słowo Roku 
2018, organizowanego przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN 
jest wyraz „dzban”.  
Na to słowo oddanych zostało 
prawie 30 proc. zgłoszeń.  
Definicje proponowane przez 
uczestników plebiscytu 
wskazują na wieloznaczność i bogactwo skojarzeń tego epitetu. Od jednoznacznie 
negatywnych: "osoba, która ma poziom intelektualny jak dzban, czyli żaden" po 
łagodne "niemądra osoba, pieszczotliwa nazwa przyjaciela". Są też definicje 
obrazowe: "ktoś, z kogo nawet Salomon nie naleje, bo jest nieforemny, mało lotny  
i grzecznie mówiąc, towarzystwo za nim nie przepada" i zwięzłe "no debil". 
Najbardziej wyczerpująca jest definicja: "Dzbanem może być każdy”. Wystarczy, 
że zrobi coś, co w jakikolwiek sposób nie spodoba się drugiemu rozmówcy. 
Wydry podczas snu trzymają się nawzajem za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie . 

 

Przeciętny wysportowany 
człowiek przechodzi w 
swoim życiu dystans równy 
pięciu okrążeniom ziemi.  


