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Jak na ironię poprzedni numer zaczęliśmy od słów,
że nie straszna nam pandemia, zaraza i……… wojna.

A dziś budzimy się w innym Świecie…

Tuż obok Nas, za naszą granicą, rozpoczęła się wojna. Tuż obok nas są ludzie z
Ukrainy – przyjaciele i przyjaciółki, koledzy i koleżanki dzieci ze szkoły/przedszkola,
współpracownicy i współpracownice. Tuż obok nas, czasami w towarzystwie nas
obserwujemy rozpacz ludzi, których kraj rozpada się na kawałki, lęk o najbliższych,
wybory: wracać, czy zostać? W nas jest mnóstwo lęku, smutku, złości, rozpaczy…

Po tych słowach zapada długie milczenie….
A zaraz potem nasuwa się mnóstwo pytań:
co  będzie? co dalej? co możemy zrobić?

W Polsce, na naszej ziemi, w naszych domach
jesteśmy bezpieczni.
Musimy zwyczajnie żyć, uczyć się, pracować. To
najlepsze co możemy zrobić. Niech to będzie
wyraz naszego patriotyzmu.

Nie pozostańmy też bezczynni wobec
uchodźców wojennych.
Weźmy udział w zbiórce odzieży, żywności
i pieniędzy dla nich.
Takie zbiórki organizowane są przez
parafie, urzędy, szkoły, OSP.
W razie potrzeby udzielmy schronienia
potrzebującym, podzielmy się z nimi
naszymi dobrami, wszak tak wiele ich
zgromadziliśmy przez ostatnie “tłuste” lata.
Organizujmy lekcje, pogadanki,
happeningi dotyczące obecnej sytuacji.

Odrzućmy spory i konflikty. Zjednoczmy się w tej trudnej sytuacji.

Pamiętajmy, że pokój i  wolność  są  teraz wyjątkowymi wartościami.
Oby ich nam tu na polskiej ziemi nikt nie odebrał.

Redakcja
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie – odbyły się w Pekinie w dniach 4 - 20 lutego 2022 roku.
Do rywalizacji sportowej zakwalifikowali się reprezentanci 91 państw.

Rozgrywane dyscypliny

Uczestnicy zimowych igrzysk rywalizowali  w 109 konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych.

● Biathlon

● Biegi narciarskie

● Bobsleje

● Curling

● Hokej na lodzie

● Kombinacja norweska

● Łyżwiarstwo figurowe

● Łyżwiarstwo szybkie

● Narciarstwo alpejskie

● Narciarstwo dowolne

● Saneczkarstwo

● Short track

● Skeleton

● Skoki narciarskie

● Snowboarding

Klasyfikacja medalowa - Polska

Polska znalazła się na 27 miejscu klasyfikacji medalowej (tak jak Łotwa i Estonia)
zdobywając 1 brązowy medal olimpijski w kategori SKOKI NARCIARSKIE.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2022
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2022


Dawid Kubacki - zdobywca

medalu olimpijskiego dla Polski

Dawid Grzegorz Kubacki urodzony 12 marca 1990 roku w Nowym Targu - polski skoczek
narciarski, zawodnik klubu sportowego Wisła Zakopane.

● Trzykrotny olimpijczyk.
● Dwukrotny brązowy medalista olimpijski – indywidualnie (2022) i drużynowo (2018).
● Zdobywca czterech medali mistrzostw świata – złotego indywidualnie (2019) oraz złotego

(2017) i dwóch brązowych (2013 i 2021) w konkursach drużynowych.
● Dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (2018

i 2020).
● Zwycięzca 68 Turnieju Czterech Skoczni  (2019/2020).
● Zwycięzca trzech edycji Letniego Grand Prix (w 2017, 2019 i 2020).
● Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2021 oraz Letniego Pucharu

Kontynentalnego 2015.
● Czterokrotny letni mistrz Polski.
● Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu świata uplasował się w sezonie 2019/2020,

gdy był 4.
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WALENTYNKI

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa
pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest również tego dnia.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego
stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Pochodzenie

Zwyczaj obchodzenia walentynek, czyli święta zakochanych, prawdopodobnie
pochodzi od prastarego, pogańskiego święta Luperkalia, które dopiero później
zostało przejęte przez chrześcijaństwo. Było to święto ku czci Fauna, patrona
płodności i zbiorów obchodzone w Rzymie.

W XVIII wieku w Anglii popularne stało się wręczanie ukochanym upominków i
prezentów walentynkowych oraz ręcznie wykonanych kartek na walentynki, co
później rozprzestrzeniło się na amerykańskie kolonie, jednak dopiero w latach 40.
XIX w. zaczęto produkować komercyjnie kartki walentynkowe w Stanach
Zjednoczonych. Zaś walentynki dotarły do Polski niedawno, w latach 90. Od tamtej
pory w naszej tradycji na dobre zagościło Święto Zakochanych.

CIEKAWOSTKI

1. W Słowenii Walentynki są dniem wiosny,
dobrego zdrowia, patrona pszczelarzy
i pielgrzymów.
2. W Finlandii i Estonii dzień ten
oznacza – „dzień przyjaźni”. Wyróżnić się nie
tylko swoich bliskich, ale również znajomych.
3. W Iranie w Walentynki miłość swą kieruje się do
matek i żon.
4. Hiszpania zamieniła dzień ten na uroczystość róży.
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RECENZJA MUSICALU ,,PILOCI”

,,Piloci” to musical wystawiany w Teatrze Muzycznym Roma do 2019 roku. To
poruszająca opowieść o miłości Niny, aktorki i piosenkarki, wschodzącej
gwiazdy kabaretów Warszawy lat trzydziestych XX wieku, której rolę odgrywa
Zofia Nowakowska oraz Jana, polskiego pilota wojskowego, w którego rolę
wciela się Jan Traczyk. Tłem ich miłości staje się II wojna światowa oraz Bitwa
o Anglię, w której udział biorą polscy lotnicy. Rozłąka narzeczonych zmusza
ich do podejmowania wielu trudnych decyzji- zależy od nich ich dalszy los.

Autorzy musicalu: Wojciech Kępczyński (libretto), Michał Wojnarowski
(teksty piosenek) oraz Jakub Lubowicz i Dawid Lubowicz (muzyka)

Obecnie możemy oglądać go również w wersji koncertowej. Musical ten po
raz pierwszy miałam przyjemność obejrzeć 18 września 2020 roku. Podczas
spektaklu przeżyłam całą gamę emocji- od śmiechu po płacz. Na każdym
kroku można było dostrzec pełen profesjonalizm- scenografia wyglądała
bardzo realistycznie, a doskonała gra aktorów, zwłaszcza Zofii Nowakowskiej
pozwoliła przenieść się w przedwojenny świat. Zdecydowanie na plus
oceniam także choreografię oraz utwory, które bardzo wpadają w ucho. Do
moich ulubionych należą ,,Piloci”, ,,Moulin Rouge”, czy ,,Nie Obiecuj Nic”,
które możemy usłyszeć w spektaklu kilka razy. Na uwagę zasługują także

kostiumy zaprojektowane przez Dorotę
Kołodyńską. ,,Piloci” mimo statusu sztuki na
światowym poziomie mają także wady. Nie
przekonało mnie zakończenie musicalu, które
pozostawiło duży niedosyt, jednakże nie
zniechęciło mnie to do wybrania się na spektakl po
raz drugi, po niemalże dwóch latach. Po raz
kolejny nie zawiodłam się. Sztuka nieco różniła się
od wersji, którą widziałam w 2020 roku. Jedną z
najbardziej zauważalnych zmian była obecność
orkiestry na scenie. Sprawiło to, że mogłam
dostrzec również ich trud, aby wszystko wypadło
jak należy.

Uważam, że spektakl jest doskonałą okazją, aby oddać hołd Polakom, którzy
walczyli w bitwie o Anglię. Musimy pamiętać, jak wiele naszych rodaków
poświęciło swoje życie w czasie wojny również poza granicami Polski.
Zdecydowanie polecam ten musical każdemu niezależnie od wieku. Na
pewno pozostanie w pamięci każdego na bardzo baaardzo długo... :)
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Koniec karnawału nierozerwalnie kojarzy nam się
z TŁUSTYM CZWARTKIEM. Nawet osoby na diecie mogą skusić
się na pączka. Podobno, jeśli w ten dzień nie zjemy choć jednego,
to nie będzie nam się wiodło aż do końca roku….

Z okazji Tłustego Czwartku wyszperaliśmy „pączkowe ciekawostki”

1. W normalny dzień przeciętna piekarnia sprzedaje około 500 pączków, w tłusty
czwartek – nawet 30 tysięcy.
2. To, że zwyczaj jedzenia pączków w tłusty czwartek w Polsce sięga XVII wieku
raczej Was nie zdziwi… Zaskoczeniem natomiast może być fakt, że dawniej jadano
je nie na słodko, lecz ze…. skwarkami, smażone tak, aby były jak najbardziej tłuste
(fujjjjj!). Miał to być sposób najedzenia się „na zapas” przed 40-dniowym postem.
3. Według badań minimum jednego pączka w tłusty czwartek zamierzało zjeść 19%
Polaków, 2-3 pączki 47%, a więcej niż 3 pączki zadeklarowało 24% badanych. Co
ciekawe aż 9% nie ma zamiaru jeść pączków.
4. Jak wygląda idealny pączek? Według cukierników minimum 400 kalorii, 55-70
gramów wagi, zrobiony z ciasta drożdżowego i usmażony na smalcu

5. Jak spalić jednego pączka? To „bardzo”
proste – wystarczy 46 minut szybkiego
marszu, 57 minut mycia okien lub godzinę i
39 minut pisania na komputerze.
6. „Pączkowa ciekawostka” od naszych
zachodnich sąsiadów – słowo „pączek” w
języku niemieckim (Pfannkuchen) oznacza to
samo co naleśnik.
7. W Polsce istnieje wieś Pączek Gorzycki

położona w województwie podkarpackim (powiat Tarnobrzeg, gmina Gorzyce)
8. Szacuje się, że Polacy w Tłusty Czwartek zjadają 100 milionów pączków, czyli 4
000 000 000 kalorii!!
9. Podobno nie da się zjeść pączka bez oblizywania ust. Możecie spróbować sami
10. Podczas VIII Mistrzostw Poznania w Jedzeniu Pączków na Czas Tomasz
Jutkowiak zjadł 10 pączków w 5 minut używając metody „na chomika” – nie
próbujcie go pokonać. Co ciekawe zwycięzca z ubiegłych lat nie wziął udziału w
zmaganiach, bo w tym roku postanowił… się odchudzać.
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HUMOR ZESZYTÓW

SZKOLNYCH

Pani od biologii pyta Jasia:

- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce

- Dwie małpy i trzy słonie

-Dlaczego ciągle się spóźniasz do szkoły?

pyta nauczycielka Jasia

- Bo nie mogę obudzić się na czas

- Nie masz budzika?

- Mam, ale on zawsze dzwoni kiedy jeszcze śpię

Małgosia stoi przed nauczycielką i płacze

- Nie zasłużyłam na jedynkę….

- Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje

regulamin

Nauczycielka do Małgosi:

- Przyznaj się, ściągałaś od Jasia!

- A skąd Pani wie?

- Bo obok ostatniego zadania on napisał; “nie wiem”,

a Ty: “ja też”
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OGŁOSZENIA

Uwaga! Pomóż! Udostępnij!
Punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukrainy

W niedzielę i poniedziałek 27 i 28 luty 2022 w OSP w Baranowie jest uruchomiony
punkt,  do którego można przynieść artykuły z poniższej listy:

środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież, baterie, latarki,
ręczniki papierowe, pieluchy,

Spożywcze: jedzenie z długim terminem ważności,  jedzenie w puszkach, zupki i inne
dania instant,  mleko w proszku, wreszcie wodę w małych butelkach.

Punkt będzie otwarty od godziny 8:00 do 22:00.

Dziękujemy.

Zapraszamy do wspólnego redagowania
BAZGROŁKA

Piszesz wiersze, opowiadania?
Nie twórz do szuflady. Prześlij swoje
prace do redakcji BAZGROŁKA.
Nie ważne, czy chcesz podpisać
swoje utwory, czy umieścić je
anonimowo - przyjmiemy wszystkie.
Wystarczy wysłać je na gazetkowego maila.👍💗

Zapraszamy również autorów
rysunków i innych prac
graficznych. Poszukujemy
zdolnych grafików, którzy
udostępnią  swoje prace szerszej
widowni. Mamy nadzieję, że
wzbogacą one naszą gazetkę
👫💓

A oto nasz adres mailowy , na który możecie do nas pisać i wysyłać swoje prace

bazgrolek.baranow@gmail.com
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