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Do Pamiętnika
Jednych łączy miłość
Drugich służba wojskowa
A nas z sobą łączy
szkoła podstawowa!!!
Miłość do książki
niech Cię porywa.
Ucz się i pracuj,
a będziesz szczęśliwa.

HISTORIA SZKOŁY CZ.1
Dziś na początku XXI wieku trudno już odtworzyć historię Szkoły
Podstawowej w Bliziance, założonej ponad sto lat temu. Ze szczątkowo
zachowanych dokumentów oraz zapisków pierwszych nauczycieli
placówki wynika, że w wybudowanym w 1904 roku budynku szkoły
znajdowała się tylko jedna sala wykładowa. Nauczanie w języku polskim
przez Marię Janiszewską odbywało się na czterech poziomach. Na
pierwszym stopniu dzieci uczestniczyły w lekcjach rachunków, języka

Pomnij prawdę prostą,
co życiem kieruje:
Człowiek w szczęściu drugiego
swoje szczęście znajduje.

ojczystego i śpiewu. Stopień drugi i trzeci był rozszerzony o język rosyjski,
a czwarty o wiadomości z dziejów i przyrody. Z biegiem lat powiększono
krąg przedmiotów i zagadnień w ich obrębie. Kiedy w 1914 roku
wybuchła I wojna światowa i mężczyźni zostali powołani do wojska,
dzieci przerwały edukację, by wesprzeć w pracy samotne matki. Nauka
rozpoczęła się na nowo 12 lipca 1915 roku, czyli tuż po wyparciu wojsk
nieprzyjacielskich z okolicznych terenów. Przełom w dziedzinie
szkolnictwa widoczny także w małej Bliziance, nastąpił wraz z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wtedy to zgodnie z nowymi
rozporządzeniami, powszechnie wprowadzono do szkół przedmioty i
treści o charakterze patriotycznym i narodowym. Na nowy program
nauczania czekano jednak do 1921 roku. Wtedy też uchwalono 7 klasowy
system nauczania. Mimo to, w Szkole Podstawowej w Bliziance nadal

funkcjonowały cztery oddziały więc uczniowie uzupełniali edukację w
pobliskiej wsi Niebylec.

Krzyżówka
1.Jak miał na imię stolarz, który wykonał Pinokio?
kulą.
2. Władał dawniej paostwem.

DALSZA CZĘŚĆ
HISTORII W NASTĘPNYM WYDANIU BLIZETKI

5. Odkrył, że ziemia jest

6. Warzywo, po którym się płacze

3. Imię jednego z Ewangelistów. 7. Nazwisko pierwszego króla elekcyjnego Polski
4. Nauka o zwierzętach.

8. Król zwierząt.

Prosimy o wysłanie hasła na naszego e-maila spblizianka@gmail.com
Jeżeli ktoś nie ma e-maila, prosimy o oddanie hasła Pani Dorocie Stanisławczyk.

Stara szkoła w Bliziance – obecnie OSP w Bliziance

Nagrody gwarantowane.

Moda
L czyli lekko połyskliwe, gładkie tkaniny, takie jak satyna, jedwab, welur, kaszmir i
sztruks. To właśnie w nich Pani Wiosna czuje się najlepiej.

M jak metal szlachetny. Do wiosennego typu urody najbardziej pasuje
błyszczące złoto, natomiast mniej srebro i platyna.
N jak niebieski, najlepiej chabrowy oraz błękity w odcieniu nieba i turkusu,
to kolory idealne dla Pani Wiosny.
O czyli oczy – u Wiosny najczęściej niebieskie albo zielone.
P jak piegi, charakterystyczne dla skóry tego typu kolorystycznego. Oprócz
nich Pani Wiosna ma tendencję do czerwienienia się.
R jak różowy – w odcieniu brzoskwiniowym oraz łososiowym. Pani
Wiosna dobrze wygląda także w czerwieni – makowej i tulipanowej.
S jak skóra. W przypadku wiosennego typu urody ma ona zabarwienie
kości słoniowej, brzoskwini lub złota i beżu, często z czerwonym
odcieniem.
T czyli typ ciepły, jakim jest wiosenny typ urody – zgodnie z
odpowiadającą mu porą roku.
U jak uroda, która w przypadku Pani Wiosny charakteryzuje się
delikatnością i subtelnym wdziękiem.
W czyli włosy – najczęściej blond, które zwykle ciemnieją z wiekiem.
Włosy Wiosny posiadają często ciepły, złotawy odcień.
Z jak zielony – kolor astronomicznej wiosny, a często także ulubiona barwa
kobiet o tym typie urody. Do najczęściej wybieranych odcieni powinny
należeć zielenie pistacjowe i zieleń w odcieniu trawy.

Sport
Rajd Dakar 2010. Odpoczynek w mieście z kurzu
Dojechad do Antofagasty, jednego z większych miast w Chile, to jak
przejechad przez Tatry. 350 tys. ludzi mieszka wciśniętych między Pacyfik
a góry. Niewielki skrawek płaskiego terenu, składającego się głównie ze
skał i kurzu, na którym zbudowano metropolię północnego Chile. Góry
mają po 2 tys. m n.p.m.. Dzięki nim nie ma tu takiego upału jak w
pozostałej części kraju. Piloci rozpoznają miasto po chmurach które je
przykrywają właściwie przez całe lato, bo szczyty zatrzymują obłoki znad
oceanu. Za górami jest pustynia Atakama, a na niej ścigają się uczestnicy
Rajdu Dakar.
W Atofagaście wszyscy żyją zawodami. Rajd Dakar przegrywa na
popularności tylko z wyborami prezydenckimi. W przerwie między
pierwszą a drugą turą wyścigu , w sobotę Pani prezydent Michelle
Bechelet w poszukiwaniu głosów odwiedziła sportowców. Ona sama w
wyborach nie startuje, ale popierany przez nią Eduardo Frei wyraźnie
przegrał w pierwszym starciu z Sebastianem Pinerą. W rankingach
popularności też widad przewagę Pinery.

Moda
A jak antracyt, czyli jeden z odcieni szarości, pasujący do wiosennego typu
urody. Jeśli chodzi o ten kolor, Pani Wiośnie pasuje także odcień kamienny.
B jak barwy – czyste, świetliste, pastelowe, które idealnie komponują się z
wiosenną naturalnością.
C czyli czerń, której Pani Wiosna powinna unikać, gdyż nie jest dla niej
najtrafniejszym kolorem.
D jak delikatny makijaż. Pani Wiosna powinna zrezygnować z czarnej
kredki do oczu i wybierać jedynie mleczne, miękkie kolory cieni do powiek
oraz ciepły róż pomadek do ust.
E jak ecru, czyli jeden z odcieni bieli, pasujący do jasnej skóry tego typu
urody.
Hiszpański motocyklista Marc Coma wygrał dziesiąty etap 32. Rajdu
Dakar z La Sereny do Santiago, o długości 586 km w tym 238 km odcinka
specjalnego. Jakub Przygoński zajął 12 miejsce i w klasyfikacji generalnej
awansował na dziewiątą pozycję.
Lider klasyfikacji generalnej motocyklistów Francuz Cyril Despres był we wtorek
szósty, tracąc do Comy 6.25. Drugi na etapie był Francuz David Fretigne - strata
2.06, trzeci reprezentant Portugalii Helder Rodrigues - 2.36. Kapitan Orlen Teamu
Jacek Czachor zameldował się na mecie na 22. pozycji, ze stratą 19.56 do
zwycięzcy. Marek Dąbrowski był 33. - strata 28.56.
W rajdzie prowadzi Despres, Przygooski jest dziewiąty - ma do lidera 3:11.16
straty. Czachor jest 16. - strata 5:33.27, Dąbrowski 38. - strata 11:47.29.

F jak fiolet – jeden z najmodniejszych kolorów sezonu. Pani Wiosna dobrze
wygląda, zarówno w odcieniu bzu, jak i jasnej śliwki.
G jak groszek i granat. Groszkowa zieleń, a także kolor marynarski
świetnie pasują Wiośnie. Kolory te można ze sobą łączyć.
H jak harmonia kolorów. Czyste, ciepłe barwy zestawione ze sobą w
jednym ubraniu, będą tworzyć pełen harmonii, przyjemny dla oka widok.
I jak idylla. Delikatny makijaż, zwiewne materiały, luźno puszczone włosy
i ciepłe spojrzenie Pani Wiosny sprawią, że każdy mężczyzna obok niej
poczuje się jak w raju.
J czyli jasna karnacja, którą charakteryzuje się Pani Wiosna.
K jak koral, czyli jeden z kamieni pasujących do Pani Wiosny. Oprócz
niego powinna wybierać bursztyny i turkusy.

Ciasteczka
Składniki
migdały w płatkach 100 g
mąka 50 g
kakao 50 g
sól
jajko 1 szt
białko 1 szt
cukier 100 g
do formy
masło

Sposób przyrządzenia
Piekarnik rozgrzewamy do 170 stopni. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia
wysypujemy migdały. Prażymy w piekarniku 6 minut.
Masłem smarujemy 4 arkusze papieru do pieczenia. W misce mieszamy mąkę,
kakao i sól. Dodajemy jajko, białko i cukier i mieszamy na gładką masę, dodajemy
masło. Dobrze mieszamy.
Ciasto kładziemy na arkuszu łyżką, zachowując duże odstępy (5 ciastek na arkusz).
Ciasto rozsmarowujemy by osiągnąd koliste placuszki. Sypiemy na nie migdały.
Każdy arkusz

Skoki narciarskie: W Sapporo z Ammannem,
bez Schlierenzauera
Zadziwiająca decyzja Simona Ammanna.
Szwajcar jako jedyny z czołówki Pucharu
Świata jedzie na dwa konkursy do Sapporo.
Pozostali zostają w Europie i wystąpią dopiero
za dwa tygodnie w Zakopanem, bo obawiają
się, że problemy ze zmianą stref czasowych i
długi lot mogą wpłynąć niekorzystnie na ich
formę przed igrzyskami olimpijskimi. Pierwszy
konkurs w Vancouver już za miesiąc

Kącik humoru

Przepisy

Pani sąsiadko, znalazłem pani kanarka!
- Ależ Jasiu, to jest kotek!
- Tak, a kanarek jest w środku!

Deser bananowy (1 porcja)

Mamo, dlaczego krzyczysz na tatę?
- Bo idzie trzepać dywan.
- Przecież sama mu kazałaś!
- Ale jak pokrzyczę, to lepiej wytrzepie!
W szkole:
- Jasiu dlaczego nie było cię wczoraj?
- A bo proszę pani chałupa nam się paliła!
- Ale przedwczoraj też cię nie było!
- A tośmy meble wynosili!
1.Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. - Staram się-wzdycha Pawełek .Ale mama i
tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie...
2.– Dlaczego płaczesz synku? – pyta ojciec.
– Zgubiłem 10 zł.
– Nie płacz. Dam ci 10 zł.
Dziecko się uspokoiło, ale po chwili wpada w jeszcze większą rozpacz.
– Co się stało? – pyta znów ojciec.
– Gdybym nie zgubił tamtych 10 złotych, to miałbym teraz 20
3.Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy mówi:
- Podobał Ci się film.
- Nie.
- To czego bijesz brawo?
- Bo już się skooczył.

Składniki
banan 1 szt
polewa czekoladowa
czekolada deserowa 6 kostek
śmietana kremówka 20 ml
herbatniki 5 szt
cukier 2 łyżki

Sposób przyrządzenia
Śmietanę kremówkę ubijamy na sztywno z cukrem. Banana kroimy w
kostkę. Herbatniki po umieszczeniu w foliowym worku gnieciemy
tłuczkiem.
Do pucharków nakładać kolejno: pokruszone herbatniki, śmietanę, banana,
śmietanę, 3 kostki pokruszonej czekolady, śmietanę, herbatniki, śmietanę,
banana. Całość polać polewą o smaku czekoladowym. Dekorować
wiórkami z czekolady deserowej i resztą śmietany.
Bardzo dobry efekt przy małym nakładzie pracy

….Życzę Ci
Szybkim latem… leśnym echem… moc pozdrowieo wraz z
uśmiechem przesyła dla Moniki K. Gabrysia.
Serdeczne pozdrowienia wysyła Jagoda dla Gosi.
Pozdrowienia dla Natalii od Jagody
Pozdrowienia przesyła dla Karolka Dawid.
Pozdrowienia przesyła dla Dawida Karolek.
Pozdro  dla Krystiana od Kacpra.
Pozdro dla Jagody od Moniki.
Serdeczne pozdrowienia dla całej klasy III od Jagody i Krystiana.

Patryk Soboo wysyła serdeczne pozdrowienia dla całej klasy
szóstej.
Pozdro dla dziewczyn z klas IV, V, VI przesyła M………
Dawid Płotczyk przesyła pozdrowienia dla swojego brata
Michała.
Madzia Ciuba przesyła pozdrowienia dla Michała Bargłowicza.
Monika Bliźniak wysyła pozdrowienia dla siostry Justyny.
Michał Bargłowicz wysyła pozdrowienia dla Adriana
Daszykowskiego.
Pozdro  dla Oli Soboo od koleżanki Monisi.
Adrian Daszykowski wysyła pozdrowienia dla Krystiana Kozy.

Wszystkim nauczycielom serdeczne pozdrowienia przesyłają
Jagoda i Krystian.

Pozdro dla Natalii Musiał od Mateusza Gorzynika.

Serdeczne pozdrowienia dla pani Krystyny Drozd.

Michał Bargłowicz wysyła pozdrowienia dla koleżanki Monisi
Bliźniak.

Czas szybko mija, pogoda się zmienia, a ja przesyłam Kacprowi
serdeczne pozdrowienia. Sebastian.

Justyna Bliźniak wysyła pozdrowienia dla Jagody Gruba oraz dla
całej klasy czwartej.

Pozdrowienia przesyła Asia dla Gosi.

Czas szybko mija, pogoda się zmienia, a Asia przesyła Michalinie

Pozdro  dla całej szóstej klasy od Mateusza Szopiaka.

serdeczne pozdrowienia.

Serdeczne pozdrowienia wysyła Kacper Gruba dla Przemka
Drozda.

Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z klas IV, V, VI przesyła
Mateusz Szopiak.

Moc pozdrowieo w raz z uśmiechem przesyła dla Małgorzaty
Zamorskiej. M.G.

Dodatki

Rzeki szumem… lasu echem… moc pozdrowieo wraz z
uśmiechem przesyła Karol Jasioski dla Adriana Lubasa.
W dole płynie woda, a nad wodą mgłę pozdrowieo przesyła
czwartej klasie Dawid Płotczyk.
Serdecznie pozdrawiam panią Stanisławczyk. Natalia Musiał.
Rzeki szumem… lasu echem… moc pozdrowieo wraz z
uśmiechem przesyła Natalia Musiał dla Michaliny
Korzeniowskiej i Joanny Żądło.
Czas szybko mija, pogoda się zmienia, a Natalia Musiał przesyła
pozdrowienia dla Gosi Z. Adriana L. Mateusza G. i Patryka S.
Pozdro  dla całej klasy szóstej. Małgosia Zamorska.
Samorząd Szkolny pozdrawia serdecznie całe Grono
Pedagogiczne i wszystkich Uczniów.

Konkurs na najładniejszą kolorowankę dla klas 0-II.
Kolorowankę proszę oddać Pani Dorocie Stanisławczyk

