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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Tradycja świętowania 1
czerwca jako Dnia Dziecka ma
ponad 50 lat. Obchodzony głównie w byłych krajach socjalistycznych, dziś znany jest już
tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich.
Reszta świata świętuje Dzień
Praw Dziecka 20 listopada. Zainicjowany 1949 roku przez
Światową Federację Kobiet Demokratycznych 1 czerwca jako
Międzynarodowy Dzień Dziecka
miał być świętem ochrony dzieci
przed wojną, krzywdą i głodem.
Podchwycony przez komunistyczne władze krajów bloku
wschodniego początkowo miał
wyraźne konotacje polityczne.
Z czasem jednak polityka zeszła
na dalszy plan i dziś święto to ma
ciepły, rodzinny charakter. Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja
Narodów Zjednoczonych. W rezolucji 838 (IX) Zgromadzenie

Ogólne ONZ zaleciło wszystkim
państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby
wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi
całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. ONZ obchodzi
własny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.)
oraz Konwencji o Prawach
Dziecka (w 1989 r.). Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji sugeruje jednak, że każde państwo
może organizować własne obchody w dniu, który uzna za właściwy. Tak jak różne są daty
obchodzenia Dnia Dziecka, różne
są również zwyczaje z nim związane. Np. we Francji 6 stycznia
świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają wówczas
do uroczystej kolacji, podczas
której jedzą m.in. ciasto z "wróżbami". W Japonii Dniem Dziecka
jest 5 maja, choć świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią wówczas z synami flagi
w kształcie karpia (jako symbolu
siły i odwagi) i wieszają je na
drzwiach. Dziewczynki mają
swój dzień 3 marca, kiedy to
przygotowują wystawy lalek
w tradycyjnych strojach i piją

specjalny napój ryżowy. W Turcji
Dzień Dziecka obchodzony jest
23 kwietnia. Dzieci ubrane
w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
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DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE
W naszej szkole Dzień Dziecka obchodzony jest co roku bardzo ciekawie. Już od dawna
trwają plany i przygotowania, aby dla uczniów ten czas był wyjątkowy i dobrze przez nich
wspominany. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, a uczniowie przynoszą ze so
bą jedynie drugie śniadanie.

Dzień rozpoczął się wyjątkowo miło, wszystkie klasy wraz
ze swoimi wychowawcami weszły do swoich sal, aby omówić,
co będą robić w owym dniu. Nasza wychowawczyni na samym
początku złożyła nam życzenia
z okazji Dnia Dziecka. Poczęstowała nas słodkościami i porozmawiała z nami o organizacji
dnia. Wszyscy uczniowie bardzo
dobrze się bawili, pani dała nam
wolną rękę, co do sposobu spędzenie tego czasu, ciągle mając
na nas „oko”. Po trzech godzinach spędzonych w klasach mieliśmy wybrać się do hali
sportowej, a tam miały odbyć się
różnego rodzaju gry, zabawy
i zawody.
Gdy dotarliśmy na miejsce, dobraliśmy się w drużyny, aby móc
między sobą przeprowadzać konkurencje. Odbył się „Dzień Sportu’’. Najpierw rozpoczął się mecz
w siatkówkę, w którym wzięli
udział uczniowie klas IIa i IIb.
Po długim i zaciętym starciu wygrała klasa IIa. Publiczność kibicowała obu drużynom – uważam
mecz za bardzo emocjonujący,
bardzo mi się podobało. Osobiście nie uczestniczyłam w grze,
ale zapewniam, że samo oglądanie także dostarczało wielu emocji. Po obu drużynach było widać
ogromną determinację, rywalizację i zacięcie. Mecz bardzo mnie
zainteresował i po każdym zdobytym punkcie byłam podekscytowana,
dlatego
mogę

powiedzieć, że gra była bardzo
emocjonująca. Oceniam ten mecz
siatkówki pozytywnie. Po zakończeniu wszystkich gier i rozgrywek sportowych nasi uczniowie
zebrali się w świetlicy i czekali
na odwóz do domu.
Podczas obchodów Dnia
Dziecka zwykle nikt z nas nie
może narzekać na nudę. Każdy
może znaleźć coś ciekawego dla
siebie. Nawet ci, którzy nie lubią

sportu ani zabawy na świeżym
powietrzu, rzadko czują się zawiedzeni. Mają inne okazje do
zaprezentowania swoich możliwości i upodobań. Jesteśmy
wdzięczni nauczycielom i rodzicom za ciekawy program i zorganizowanie nam wspólnego
wypoczynku.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO POZNANIA
W dniach 1315 czerwca uczniowie z gimnazjum wybrali się na trzydniową wycieczkę do
Poznania. Z Zawoi wyjechaliśmy o godz. 4:40. Podróż trwała ok. ośmiu godzin. Już
w autobusie poznaliśmy naszego przewodnika  pana Mateusza.

Polski z dynastii Piastów, pierwszy koronowany król Polski,
w latach 1003-1004 także książę
Czech jako Bolesław IV, książę
Polski od 992. Był synem Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy,
czeskiej księżniczki.
4. Stary rynek, Ratusz w Po
znaniu

Gdy dojechaliśmy na
miejsce, mieliśmy okazję zwiedzić kolejno następujące miejsca:
1. Muzeum Początków Państwa
Polskiego.

Powstanie
muzeum
w Gnieźnie związane jest z prowadzonymi tu od 1948 roku badaniami
archeologicznymi,
których celem było poznanie historii oraz uzyskanie zabytków
dokumentujących początki państwa polskiego i jego pierwszej
stolicy. Zawsze warto poświęcić
odrobinę swojego czasu, aby poznać historię własnego kraju. Zarówno Gniezno obok Kruszwicy,
jak i całej Wielkopolski jest istotnym elementem naszej tożsamości.
2. Katedra Gnieźnieńska.

Katedra na Wzgórzu Lecha

To renesansowa budowla
znajdująca się na Starym Rynku.
Obecnie znajduje się tu Muzeum
Historii Miasta Poznania. Ratusz
w Poznaniu to renesansowa budowla znajdująca się na Starym
Rynku. Sam budynek jest okazaw Gnieźnie przypomina nam ły i bardzo dobrze zachowany.
o wielu wydarzeniach w dziejach Fasada ratusza skierowana jest na
Kościoła i państwa polskiego. To wschód – ku rzece Warcie.
właśnie w Gnieźnie arcybiskupi,
a później prymasi dokonywali 5. Ostrów Lednicki.
Wyspa Ostrów Lednicki –
koronacji królewskich. Niejednokrotnie sprawowali urząd Inter- “wczesnopiastowski Wawel” –
reksa – to do nich należał tytuł leży w południowej części JezioPierwszego Księcia. Po tych wy- ra Lednickiego (Lednica), na
bitnych postaciach i ich działal- szlaku łączącym dawne stolice
ności pozostało wiele pamiątek Polski – Poznań i Gniezno. Za
w postaci budowli, ważnych do- panowania Mieszka I i Bolesława
kumentów i drogocennych funda- Chrobrego Ostrów był jednym
z głównych ośrodków obronnych
cji.
i administracyjnych Polski.
3. Pomnik Bolesława Chrobre W tym historycznym miejscu toczy się akcja powieści Józefa
go.
Pomnik poświęcony pierw- Ignacego Kraszewskiego “Stara
szemu koronowanemu władcy, baśń” wskrzeszająca zamierzchłe
znajdujący się w Gnieźnie przy czasy pogańskich Słowian.
ulicy Jana Łaskiego. Stoi w najbliższym sąsiedztwie bazyliki
prymasowskiej na Wzgórzu Lecha.
Bolesław I Chrobry – władca
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6. Żywy skansen

Odtworzona średniowieczna osada. Mały Skansen jest częścią Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego. Na jego obszarze dla turystów przygotowano
odtworzoną osadę średniowieczną. Zobaczyć w niej można np.
najstarszy polski wiatrak koźlak.
Obiekt pochodzi z 1585 roku
i prawdopodobnie stał w Gryżynie k/Kościana. Do skansenu
przeniesiono go w 1967 roku.
W budynku zwanym Skarbczykiem (kopia zabytkowego kościoła)
zobaczyć
można
najważniejsze znaleziska z okolic
Ostrowa Lednickiego. Należą do
nich np. wydobyta z dna jeziora
łódź dłubanka z przełomu X i XI
wieku oraz ozdoby i przedmioty

ski.
7. Biskupin.

użytku codziennego.
Wielkopolski Park
Etnograficzny jest
muzeum na
wolnym
powietrzu.
Gromadzi
ono, zabezpiecza
i eksponuje
przede
wszystkim
przedmioty
związane
z życiem
i działalnością mieszkańców
wsi i miasteczek
z obszaru
Wielkopol-

W Biskupinie mogliśmy
zwiedzić przede wszystkim Muzeum Archeologiczne, wczesnopiastowską wioskę oraz Rezerwat
Archeologiczny. Biskupin znany
jest głównie z rekonstrukcji grodu kultury łużyckiej i od niedawna wioski wczesnopiastowskiej.
Warto jednak, choć wielu zwiedzających tego nie czyni, zajrzeć
do budynku Muzeum Archeologicznego, gdzie można obejrzeć
wspaniałe wystawy. We wrześniu
2012 roku dzięki funduszom
z Unii Europejskiej oddano do
użytku rekonstrukcję wczesnopiastowskiej wioski, która obok
istniejącego już grodu kultury łu-

życkiej stała się nową atrakcją
dla turystów zwiedzających ten
skansen. Wioska składa się z kilkunastu obiektów, które w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku
badano podczas słynnych obozów archeologicznych.
8. Katedra poznańska

Poznańska katedra jest
trójnawowym kościołem bazylikowym, wybudowanym na planie krzyża łacińskiego. Korpus
otoczony jest wieńcem dwunastu
kaplic, dwóch zakrystii i kruchtą
południową. Katedra w Poznaniu
jest orientowana, z prezbiterium
po stronie wschodniej oraz XVwiecznym portalem i dwoma 66
metrowymi wieżami po stronie
zachodniej. Po zniszczeniach
wojennych katedra została regotyzowana.
9. Muzeum Narodowe.

Muzeum Narodowe w Poznaniu
należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów
w Polsce. Zbiory obejmują kolekcje sztuki starożytnej, średniowiecznej, sztuki polskiej
XVI - XX w., sztuki nowoczesnej oraz sztuki europejskiej od
XIV – pocz. XX w.
Nocowaliśmy w pięknym hotelu
„Biały” położonym w Skorzęcinie. Mimo zmęczenia wszyscy
uważają wycieczkę za udaną.
Dowiedzieliśmy się dużo nowych, ciekawych rzeczy, które
być może wykorzystamy w przyszłości i liczymy na kolejne tak
wspaniałe wycieczki.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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W DRODZE DO SCHRONISKA NA MARKOWYCH
SZCZAWINACH

24 maja 2018 r. byliśmy na
wycieczce szkolnej na Markowych Szczawinach. Zbiórka
przed wyjazdem zaplanowana
była na godzinę 8:00 rano. Pani
nauczycielka sprawdziła, czy
wszyscy już są i czy nikogo nie
brakuje. Na wycieczkę pojechały
dwie klasy: klasa IV a i IV b.
Opiekunowie
przypomnieli
wszystkim uczestnikom zasady
zachowania, bezpieczeństwa oraz
plan wycieczki.
Jadąc na Krowiarki - przełęcz w Paśmie Babiogórskim,
które jest częścią Beskidu Żywieckiego, skąd miała zacząć się
nasza wędrówka, podziwialiśmy
górski krajobraz. Już na miejscu
pani pozwoliła nam zrobić pamiątkowe zakupy w regionalnym
sklepiku, po czym wyruszyliśmy
w drogę najpiękniejszym i najpopularniejszym szlakiem łączącym
Polanę Krowiarki z Markowymi
Szczawinami.
Realizując plan wycieczki,

poznawaliśmy walory Babiogórskiego Parku Narodowego. Nic
tak nie urzeka jak ,,Szumiące
Wody" płynące między świerkami. Podczas całej wycieczki towarzyszył nam przewodnik,
który pokazywał nam ciekawe
miejsca i opowiadał ich historię.
Widzieliśmy ,,Pomnik na szczycie Policy upamiętniający katastrofę lotniczą w 1969 r. na
terenie Skawicy" oraz ,,Pomnik
Karola Wojtyły - ostatnie jego
wędrówki przed tym jak został
Papieżem". Po przyjściu do
schroniska położonego na wys.
1180 m. n.p.m. na malowniczych,
północnych stokach Babiej Góry,,Królowej Beskidów", cała grupa miała czas na posiłek. Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Babiogórskiego Muzeum Historii Turystyki Górskiej
na Polanie Markowe Szczawiny,
które zostało założone w 1966 r.
z inicjatywy E. Moskały. Był to
pierwszy Ośrodek Turystyczny.

Zbliżając się do końca wycieczki, musieliśmy dojść na Markową, gdzie czekał na nas autokar.
W drodze powrotnej zobaczyliśmy jeziorko, z którego piją
wodę leśne zwierzęta, żyjące
w naturalnym środowisku, co jest
niecodzienną atrakcją turystyczną. Widzieliśmy również ,,Płaczące Skały", których widok był
bardzo ładny. Wszyscy lekko
zmęczeni, pełni wrażeń i zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną.
Moim zdaniem wycieczka
na Markowe Szczawiny była
bardzo udana, ciekawa i pouczająca. Zdobyliśmy nowe wiadomości, poznaliśmy nowe okolice
i ich historię. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy dziką
i piękną przyrodę. Myślę, że
jeszcze nieraz wybiorę się na taką wycieczkę, która uczy i cieszy.
Natalia Trybała, kl. IVa
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WYCIECZKA DO PARKU EDUKACJI
GLOBALNEJ „WIOSKI ŚWIATA”
ORAZ FILHARMONII W KRAKOWIE
11 czerwca 2018 r. uczniowie klas pierwszych, drugich
i trzecich naszej szkoły odwiedzili Park Edukacji Globalnej „Wioski Świata”. Była to wspaniała
podróż po całym świecie. Zwiedziliśmy sześć osad z różnych
części świata. Można tu było zobaczyć tradycyjną ghańską wioskę,
peruwiańską
chatę,
indiańskie tipi, arktyczne igloo,
mongolską jurtę oraz papuaski
dom na palach. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych
zakątków świata, mogliśmy
w sposób namacalny doświadczyć tamtejszej kultury i tradycji.
Kolejnym etapem naszej
wycieczki było spotkanie z musicalem w Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego.
,,Niezwykła podróż Pana
Wieszaka” to pełen uroku spektakl na głosy aktorskie, wokalne
i zespół kameralny, który opowiadał o pewnej niezwykłej przygodzie, jaką przeżył smutny,
samotny chłopiec, błąkający się
w letnią księżycową noc po ulicach miasta. Światło księżyca ma
moc magiczną, w świetle księżyca mogą zdarzyć się rzeczy niezwykłe, na przykład – wielki,
stary drewniany wieszak ożywa
i rusza na przechadzkę. Do tytułowego bohatera dołącza Stara
Gazeta, Sprzedawca Baloników,
Księżyc, Tramwaj Zakręcony
i Zagubiony Chłopiec. Jak skończył się ich magiczny spacer po

nocnym mieście? Zapytajcie
uczestników naszej wyprawy.
Chętnie podzielą się z Wami
swoimi wrażeniami.
mgr Beata Jezutek
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WOLONTARIAT
Co to jest wolontariat? Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinnokoleżeńskoprzyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie
wolontariatu.

przedświątecznej kwesty, charytatywnego koncertu, konferencji
rezultaty proTo jeden z bardziej popu- upowszechniającej
czy manifestacji na rzecz
larnych rodzajów wolontariatu. jektu
równości
płci.
Badania pokazują, że ponad połowa polskich organizacji pozarzą- WOLONTARIAT DŁUGO
dowych
współpracuje
z wolontariuszami. Wolontariat TERMINOWY
Wolontariat długoterminow NGO jest bardzo różnorodny, wy przewiduje
a rodzaj podejmowanych działań Wolontariusza przezzaangażowanie
dłuższy czas
zależy przede wszystkim od pro- na rzecz jednej organizacji
lub
filu organizacji. Wolontariusze przy konkretnym projekcie.
w NGO np. wykonują prace biu- W przeciwieństwie do wolontarowe, współpracują przy realiza- riatu akcyjnego, ten rodzaj wocji projektów, współorganizują lontariatu trwa od kilku miesięcy
konferencje, pomagają w działa- nawet do ponad roku. Często jest
niach promocyjnych, a także ma- związany z wyjazdem na dłuższy
lują ściany na oddziałach czas do innego miasta, kraju
dziecięcych w szpitalach, prowa- a nawet na inny kontynent!
dzą zbiórki żywności, wyprowadzają psy ze schronisk na WOLONTARIAT SPORTO
spacery, grają w klasy z dziećmi WY
z trudnych środowisk i wiele inZ pomocy wolontariuszy
nych.
korzystają także kluby sportowe
i organizatorzy rozgrywek, zawoWOLONTARIAT AKCYJNY
i mistrzostw o takim charakWolontariat akcyjny cha- dów
Wolontariat sportowy
rakteryzuje krótki czas zaangażo- terze.
często
przybiera
wolontawania. Zgodnie z nazwą, riatu akcyjnego, wformę
czasie którego
wolontariusze pomagają przy or- wolontariusze - przeważnie
entuganizacji lub przeprowadzeniu
określonej dyscypliny
konkretnej akcji/wydarzenia, np. zjaści
sportu - pomagają w organizacji
Rodzaje wolontariatów
WOLONTARIAT W NGO

imprez sportowych i czuwają nad
ich prawidłowym przebiegiem.
Każdorazowo setki wolontariuszy oferują swoją pomoc przy
maratonach, rozgrywkach ligowych czy mistrzostwach różnego
szczebla.
WOLONTARIAT HOSPICYJ
NY

Pomoc wolontariuszy jest
nieoceniona również w takich
miejscach jak szpitale i hospicja.
Przed osobami, które zdecydują
się na ten rodzaj wolontariatu
stoi nie lada wyzwanie. Do zadań
wolontariuszy w szpitalach i hospicjach należy m.in. wsparcie
personelu przy pielęgnacji chorych, wspólne spędzanie czasu i przede wszystkim - rozmowa
z pacjentami.
WOLONTARIAT SZKOLNY

W coraz większej ilości
szkół działają szkolne kluby wolontariusza, w ramach których
uczniowie, nauczyciele, rodzice
i absolwenci wspólnie realizują
działania na rzecz społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego.
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WOLONTARIAT
Dlaczego warto być wo
lontariuszem?

- jeżeli nie wiesz, co w życiu
chciałbyś robić, wolontariat Cię
zainspiruje,
- zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
- nawiążesz nowe znajomości,
- aktywnie i ciekawie spędzisz
czas, poznasz własne predyspozycje i umiejętności,
- sprawdzisz się w nowych sytuacjach,
- może chcesz zrobić coś pożytecznego, a może spłacić dobro,
które kiedyś otrzymałeś...
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale
ile dajesz innym i jak się z nimi
dzielisz” (sentencja, autor nieznany).
„Dobro. Im więcej go dajesz tym
więcej dostajesz” (sentencja, autor nieznany).
„Pomagając innym pomagasz
i sobie” (sentencja, autor nieznany).
„Zło dobrem zwyciężaj” (Św. Paweł, List do Rzymian).
„Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)).

W Polsce

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja
pomagania
sobie
wzajemnie, angażowania się na
rzecz rozwiązywania problemów
potrzebujących. Osoby działające
na tym polu określano mianem
społeczników, altruistów itp. Powszechnie znane są sylwetki
Henryka Jordana, Janusza Korczaka czy postaci literackie Wokulskiego, dr Judyma. Określenie
„wolontariusz” nie było używane.
W języku polskim od dawna znane było pojęcie wolontariusz pochodzące
od
łacińskiego
voluntarius – dobrowolny, ochotniczy, ale dotyczyło praktykanta
pracującego bez wynagrodzenia
dla zaznajomienia się z zawodem
jak również ochotnika w wojsku.
Nas interesuje jednak szerszy kontekst społeczny tego pojęcia, funkcjonujący w krajach
o wieloletniej tradycji wolontariatu. Określa on zarówno współczesną definicję tej działalności,
jak również ukazuje wielość obszarów życia społecznego, w których pomagają wolontariusze.

Wolontariat i pomaganie związane są nieustannie z naszymi dziejami, potrzebą człowieka, by
angażować się w zmienianie
świata, rozwój społeczny, wspieranie najsłabszych i wykluczonych.
We współczesnym świecie działania te są wciąż potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal
aktualna. Wolontariat w Polsce,
we współczesnym tego słowa rozumieniu, funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku. W 1993 r. powstało
w naszym kraju, w Warszawie,
Centrum Wolontariatu. Była to
pierwsza tego typu placówka
w Polsce.
Obecnie nazwa Centrum
Wolontariatu obejmuje wszystkie
organizacje i inicjatywy społeczne, które promują bezinteresowną pomoc innym, przygotowują
wolontariuszy, organizacje pozarządowe i placówki publiczne do
współpracy. Głównym obszarem
działań Centrów jest pośrednictwo wolontariatu, pełniące funkcję „skrzynki kontaktowej” dla
wolontariuszy i wszystkich osób
zainteresowanych ich pomocą.
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WOLONTARIAT
Wolontariat odgrywa ważną rolę w Europie, lecz sytuacja różni się w zależności od kraju.
Rozejrzyj się po europejskiej scenie wolontariatu: jakie działania są prowadzone, ilu ludzi
się angażuje i ile mają lat?

Definicja wolontariatu

Zgodnie z Europejskim Forum Młodzieży mianem wolontariatu można określić tylko taką
działalność, która:
- jest podejmowana dobrowolnie,
z poświęceniem czasu i energii
na działania przynoszące korzyść
innym i całemu społeczeństwu,
jest nieodpłatna (chociaż możliwy jest zwrot kosztów bezpośrednio
związanych
z działalnością wolontariacką),
- jest wykonywana w celu nienastawionym na zysk i jest podejmowana przede wszystkim
w ramach organizacji pozarządowej, a zatem nie może być motywowana osiągnięciem korzyści
materialnych czy finansowych,
- nie jest podejmowana w zastępstwie lub zamiast pracy zarobkowej.
Wolontariat w UE

W każdym kraju europejskim wolontariat ma inną histo-

rię. Są kraje, w których
wolontariat ma długą tradycję,
w innych zaś jest on jeszcze słabo rozwinięty albo wcale nie istnieje. W badaniu Eurobarometru
z 2007 r. trzech na dziesięciu Europejczyków podało, że są zaangażowani w wolontariat. Według
niektórych szacunków łączna
liczba wolontariuszy w UE wynosi od 92–94 milionów osób dorosłych (23 proc. wszystkich
Europejczyków powyżej 15 roku
życia). W ostatnich dziesięciu latach odnotowano ogólny wzrost
liczby aktywnych wolontariuszy
i organizacji wolontariackich
w UE.
W 2011 r. Komisja Europejska

zainaugurowała Europejski Rok
Wolontariatu, aby uhonorować
wysiłek blisko 100 milionów Europejczyków angażujących się
w wolontariat. Inicjatywa ta ma
na celu także zmniejszenie barier
dla wolontariatu i poprawę jego
jakości w Europie.
Caritas (organizacja)

Caritas (ang. Caritas Internationalis) – katolicka organizacja charytatywna działająca
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem
pełni
Konferencja
Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.
Marta Pająk, kl. IIIa
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SZKOLNI BABIOGÓRCY W AKCJI
Życie jest do przeżycia i trzeba zawsze mieć odwagę.
Nigdy, pod żadnym pretekstem, nie należy odwracać się
do życia plecami.
Eleanor Roosevelt
W dniu 29 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wspólnie
z opiekunem przekazali "naszej podopiecznej" Ani Jarosz wsparcie finansowe w celu
kontynuacji dalszego leczenia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, oprócz infor
macji bieżących z życia naszej szkoły, jak i życia Ani w Krakowie, gdzie studiuje, nie oby
ło się bez powrotu do przeszłości.
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SZKOLNI BABIOGÓRCY W AKCJI
"Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania sumy,
która pozwoli mi na pokrycie prawie trzymiesięcznego kosztu zakupu leków, które sukce
sywnie zwalczają wciąż istniejącego raka. Dzięki Wam mogę żyć dłużej! Jestem bardzo
wdzięczna za każdy grosz, który od Was otrzymałam".
Ściskam Was!
Ania Jarosz
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WYWIAD Z PANEM ZBIGNIEWEM
MARCAKIEM
nieważ wyznawały wartości humanistyczne.
 Jaka jest pana ulubiona
książka?

- ,,Dzikie serca’’ autorstwa
John’a Eldredge, ponieważ jest
to książka, która odmieniła moje
spojrzenie na chrześcijaństwo
i dużo lepiej pozwoliła zrozumieć istotę natury człowieka.
 Co pan najbardziej ceni w lu
dziach?

- Jeżeli chodzi o życie społeczne,
to lubię przedsiębiorczość i odwagę w podejmowaniu różnych
zadań, a jeśli chodzi o strefę moralno-duchową, to najbardziej
cenię szczerość.

 Czym najchętniej zajmuje się
pan w wolnych chwilach?

- Osobiście lubię czytać na temat
nowinek motoryzacyjnych. Lubię
też popracować w ogrodzie oraz
słuchać muzyki polskich wykonawców, którzy łączą poezję ze
śpiewem.
 Jakie ma pan zwierzątko do
mowe?

uczyć, dlatego że ciągle spotykam się z młodzieżą. Sprawia to,
człowiek nie czuje upływają- Po ukończeniu studiów pedago- że
lat. Jan Paweł II podczas
gicznych przeszedłem do szkoły, cych
spotkania
w Paryżu mówił: ,,Kto
początkowo zastępując chorą ko- z kim przestaje,
takim się staje.’’
leżankę Wandę Pacygę.
 Na religii często pan nawiązu
-

Co skłoniło pana do podjęcia
pracy w zawodzie nauczyciela?

 Ile lat pracuje pan w zawo
je do historii, skąd się wzięło to
dzie?
zainteresowanie?

W szkole pracuję osiemnaście lat, - Religia jako przedmiot bardzo
czyli jestem pełnoletnim nauczy- łączy się z historią, szczególnie
cielem.
starożytną - jest to okres, który
 Czy lubi pan uczyć i dlacze
od zawsze budził moje zainterego?
Zawsze imponowały mi
- Można powiedzieć, że lubię sowanie.
postacie właśnie z tej epoki, po-

- Obecnie w domu mam jedno
zwierzątko-papugę, która przyszła skądś i chce sobie mieszkać.
Mam jeszcze trzy nornice, które
ryją mi w ogródku i niestety muszę je bezskutecznie tępić.

 Jaki sport lubi pan najbar
dziej?

- Jeśli chodzi o sporty zimowe to
lubię narciarstwo alpejskie, a jeśli o letnie to lekkoatletykę.

Rozmawiali:
Piotr Pacyga, Edwin Giertuga,
kl. VIa
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WYWIAD Z PANIĄ JOLANTĄ KOSOWSKĄ
 Jaka jest pani ulubiona książ
ka?

- „Oskar i pani Róża” to książka,
którą powinien przeczytać każdy,
kto narzeka na swój los.

 Co pani najbardziej ceni
w ludziach?

- W ludziach cenię: szczerość,
dotrzymywanie słowa i umiejętność pracy nad sobą. Nie lubię
fałszu i wynoszenia się ponad innych. Cenię ludzi, którzy potrafią
przyznać się do błędu.

 Czym najchętniej zajmuje się
pani w wolnych chwilach?

Sporą satysfakcję sprawia mi
 Co skłoniło panią do podjęcia
praca wychowawcy, czyli pewnepracy w zawodzie nauczyciela?
rodzaju Anioła Stróża
- To bardzo prosta historia. Gdy go
byłam w zerówce, pewnego dnia uczniów.
pani zapytała dzieci, kim chciały-  Słyszeliśmy, że ma pani w do
by zostać w przyszłości. Moja mu czworonożnego pupila. Czy
odpowiedź padła nadzwyczaj może pani o nim opowiedzieć?
szybko - „Będę panią od języka - „Wypłosz” to kot brytyjski krótpolskiego!”.
Jego pojawienie się
W ten sposób rozpoczęła się kowłosy.
w
naszym
domu zmieniło moje
przygoda z robionymi dziennika- dotychczasowe
spojrzenie na
mi, pytaniem i ocenianiem kole- kwestię posiadania
zwierzęcia
żanek i kolegów z podwórka. w bloku. Nie da się ukryć,
że koZnosili to dzielnie.
tek (8 kg) pokazał mi, że może
być w domu istota bardziej upar Ile lat pracuje pani w zawo
ta niż ja.
dzie?
- Pracuję niezmiennie w tej szko-  Jakie jest pani motto życio
le 27 lat.
we?
- W licznych sentencjach jest
 Czy lubi pani uczyć i dlacze
mnóstwo mądrości życiowej. Ja
go?
tak przeżyć życie, że- Gdybym nie lubiła tej pracy, chciałabym
pod jego koniec za wiele nie
zmieniłabym ją. Lubię pracę by
Jest to bardzo trudne
z młodzieżą, nie tylko ze wzglę- żałować.
du na uczenie języka polskiego. wyzwanie.

- Dawniej, w wolnych chwilach
jeździłam na rowerze, teraz robię
to rzadziej. Lubię jednak długie
spacery, popołudnia i weekendy
na działce. A najbardziej odpoczywam nad morzem i na Kujawach, dlatego z utęsknieniem
czekam na wakacje!!!!

Rozmawiali: Piotr Pacyga,
Edwin Giertuga, kl. VIa
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UNIA LUBELSKA
Unia Lubelska połączyła dwa odrębne Państwa w jedno zwane Rzeczpospolitą Obojga
Narodów. Pierwsza Unia polskolitewska została zawarta 14 sierpnia 1385 roku, na jej
mocy Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie miały wspólnego władcę. Przez na
stępne dwieście lat Unia ta była zacieśniania, a następnie rozluźniana, aż ostatecznie
podpisano Unię Lubelską. Główną przyczyną wzmocnienia Unii był brak królewskiego
potomka, który kontynuowałby dzieło Jagiellonów.

dyplom potwierdzający ten związek.
Skutki

Przygotowania i obrady

Obrady i prace nad Unią
Lubelską zwaną też unią realną,
rozpoczęły się już w styczniu
1569 roku. Niestety pomysł
wzmocnienia unii personalnej –
wspólna elekcja i polityka obronna – wysunięty przez projekt biskupa krakowskiego Filipa
Padniewskiego, spotkał się z dezaprobatą litewskiej magnaterii.
Krok milowy w rokowaniach nastąpił dopiero 5 marca, kiedy
większość litewskiej magnaterii
opuściła Lublin. Wówczas sejm
lubelski, za zgodą szlachty litewskiej, dokonał inkorporacji województwa
podlaskiego.
W późniejszych miesiącach włączono do korony województwo
wołyńskie, kijowskie i bracławskie. Mimo iż sytuacja szlachty
ruskiej znacznie się poprawiła,

nie zapobiegło to późniejszym
powstaniom kozackim przeciwko Rzeczpospolitej. Na podstawie Unii Lubelskiej szlachta
ruska otrzymywała te same przywileje co szlachta polska, językiem urzędowym tych ziem
nadal pozostawał ruski. Przyłączenie ziem Wielkiego Księstwa
Litewskiego do Korony zmusiła
magnatów litewskich do powrotu
na obrady. 28 marca Król zaproponował nowy projekt Unii Lubelskiej, opracowany przez sejm
koronny. Obrady nad ostatecznym kształtem unii wznowiono 7
czerwca. Na uchwalenie nowej Unii polsko-litewskiej nie
trzeba było długo czekać, bo już
28 czerwca nastąpiło jej zawarcie. 1 lipca obie strony podpisały
dokumenty, a 4 lipca 1569 roku,
Król Zygmunt II August, wydał

Na mocy Unii
Lubelskiej powstało
nowe państwo nazwane Rzeczpospolitą
Obojga
Narodów. Od tego
dnia Korona i Litwa miały wspólnego
monarchę
wybieranego przez
obydwa narody na
wolnej elekcji. Monarcha
zostawał
jednocześnie Królem Polski i
Wielkim Księciem Litewskim.
Powołano wspólny Sejm,
w skład którego wchodziła izba
poselska ze 120 posłami Korony
i 48 posłami Litwy oraz izba senacka, składająca się ze 113 senatorów Korony i 27
senatorów Litwy. Ponadto Unia
Lubelska wymuszała na stronach
wspólną politykę zagraniczną
i obronną oraz wprowadzała jednakową walutę i wspólny herb.
Oddzielne pozostawały skarb,
urzędy centralne i dostojeństwa
z takimi samymi zakresami kompetencji, a także wojsko i sądownictwo. Dodatkowo zniesiono
zakaz nabywania przez Polaków
dóbr na Litwie.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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O ZACHOWANIU
Zachowanie  skoordynowane postępowanie organizmu w odniesieniu do określonego
otoczenia w określonym czasie.
Zachowanie jest:

- rezultatem działania bodźców
zewnętrznych,
- rezultatem działania popędów,
- wynikiem procesów poznawczych,
- rezultatem doświadczonej akceptacji,
- zarówno przyczyną, jak i skutkiem,
- usiłowaniem przystosowania się
organizmu do przetrwania.
Zachowania,

po których oceniają nas ludzie:
- uścisk dłoni,
- punktualność,
- charakter pisma,
- ulubiony kolor,
- sposób poruszania się,
- mimika twarzy,
- kontakt wzrokowy,
- gust muzyczny,
- sposób zadawania pytań.
Julia Pietrusa, kl. IIIa
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HOROSKOP NA CZERWIEC 2018!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

Wodniki poczują napływ
sił i energii. Dzięki wytrwałości
i uporowi wodniki śmiało będą
pokonywały wszelkie przeciwności losu. Każdy odniesiony po
drodze sukces, każde zwycięstwo, będzie utwierdzało je
w słuszności swoich wyborów
i obranej ścieżki.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

Czerwiec będzie dla baranów miesiącem pokus i zmagania
ze swoimi słabościami. Żywioł
ognia podsyci temperament baranów, które mogą być skore do
kłótni i wybuchów. Nie zabraknie
im jednak siły witalnej.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

przyjemnych
doświadczeń.
Miesiąc szczególnie sprzyjający
związkom uczuciowym i budowaniu relacji z ludźmi. To doskonały moment, aby bez żali
zakończyć źle rokujące znajomości, pozbyć się negatywnych myśli i uporządkować zaległe
sprawy. Bliźnięta mają szansę
przejść przemianę, która da im
pewność siebie i otworzy przed
nimi nowe perspektywy.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

Miesiąc czerwiec będzie
dla byków pełen wyzwań, ale
i satysfakcji. Uda im się zawojować świat, zdobyć pozycję,
o której marzą, a dzięki której będą sprawowały niepodzielną władzę w swoim otoczeniu. Będą
dobrze organizowały swój czas
i rozdzielały zadania.

Ryby skupią się w tym
miesiącu na życiu rodzinnym, budowaniu dobrej atmosfery
w swoim najbliższym otoczeniu.
Będą świetnie zarządzały swoim HOROSKOP MIESIĘCZNY
czasem, dobrze rozplanują zadaDLA BLIŹNIĄT
nia dla siebie i swoich bliskich. Przed bliźniętami
miesiąc pełen

Raki będą w czerwcu szukały
wsparcia u kogoś, kogo darzą
szacunkiem i zaufaniem. Raki
docenią wartość sprawdzonej
i trwałej przyjaźni, chętnie będą
spędzały czas w otoczeniu życzliwych im osób.
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

Lwy w czerwcu zdobędą
to, o co walczyły od dłuższego
czasu. Od dawna pracują na swój
sukces i nadejdzie dla nich chwila triumfu, kiedy osiągną swój
upragniony cel. Lwy nie będą
ustawały w rozwijaniu swoich
umiejętności.

wyciszyć się, uspokoić myśli.
Mimo iż pustelniczy tryb życia
nie jest w ich stylu, to wagi chętnie z niego skorzystają. Dzięki
temu uda im się zrozumieć to, co
ostatnio działo się w ich życiu,
zdecydować, co robić dalej i powziąć odpowiednie środki do realizacji swoich planów.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA SKORPIONA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

W czerwcu zodiakalne
panny postawią na swój legendarny zdrowy rozsądek. Dzięki
wnikliwej analizie, logice i dystansowi do otaczającego je
świata będą mogły z szerszej perspektywy ocenić swoją życiową
sytuację.

Czerwiec będzie dla skorpionów intensywny. Zapragną
wyrwać się ze stagnacji, nudy,
rutyny, będą gotowe podjąć ryzyko i zakręcić Kołem Fortuny. Raz
będzie się im wiodło lepiej, raz
gorzej, ale w ogólnym rozrachunku wyjdą na plus i będą zadowolone z tego, że podjęły ryzyko
i wyszły poza schemat.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

W czerwcu strzelce obiorą
W czerwcu wagi będą nieco bardziej wycofane z życia to- kurs na sukces. Pragną pozostawarzyskiego. Będą potrzebowały wić za sobą trudne chwile i zaczasu dla siebie, aby odpocząć, cząć na nowo cieszyć się życiem.
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Będą emanowały pozytywną życiową energią, a ludzie będą się
do nich garnąć. Strzelce będą się

doskonale czuły w otoczeniu rodziny i przyjaciół, zapragną spędzić z nimi więcej czasu. Być
może niektóre strzelce zapragną
zostać rodzicami i z zapałem zabiorą się za realizację tego planu.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

W czerwcu koziorożce nade
wszystko będą pragnęły odzyskać
równowagę w swoim życiu. Będą
obiektywnie i uczciwie oceniały
siebie i innych, wysnują racjonalne wnioski z tego, co się dzieje w ich otoczeniu i poukładają
wszystko we właściwy sposób.
Będzie to wymagało sporo pracy,
ale trud się opłaci i koziorożce
zaznają wówczas satysfakcji
i spokoju ducha.
Izabela Spyrka, kl. IIa
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„NIE POZWALAM”, PRZEZ KTÓRE UPADŁA
RZECZPOSPOLITA
9 marca 1652 roku Władysław Siciński – poseł krzyknął "Nie pozwalam". Tym samym
pierwszy raz w historii Rzeczpospolitej sejm został zerwany przez pojedynczą osobę.
Choć Siciński, zgłaszając veto, miał do tego pełne podstawy prawne, do historii przeszedł
jako zdrajca, który zapoczątkował upadek państwa polskolitewskiego. Czy słusznie?

Nie było chyba większego
kozła ofiarnego w dziejach naszego kraju od czasów Sicińskiego. Wszak to na jego barki
zrzucono winę za upadek dziedzictwa Piastów i Jagiellonów.
Za swój gest miał zostać ukarany
trafieniem pioruna, a ziemia nie
chciała ponoć przyjąć jego ciała,
przez co zwłoki Sicińskiego jeszcze w XIX wieku pokazywano
ludziom ku przestrodze. Jednoznacznie odczytywano to jako
boskie potępienie, które słusznie
spadło na „największego” ze
zdrajców. W rzeczywistości to
tylko legendy mające uspokoić
sumienia i zrzucić winę za grzechy tysięcy na duszę jednego.
GENEZA

Kiedy 26 stycznia 1652 roku rozpoczynał się w Warszawie
kolejny sejm walny, z pewnością
nikt nie spodziewał się, że jego
obrady zakończą się wydarzeniami, które w historii będą uważane
za przyczynę upadku Rzeczpospolitej. Jego początkom towarzyszyła wszak jeszcze atmosfera
tryumfu pod Beresteczkiem.
Głów posłów nie zaprzątało już
zagrożenie ze strony kozackiej,
choć do Warszawy dochodziły
niepokojące wieści, że chociaż
ogień na Ukrainie przygasł na
moment, nadal grozi wybuchem.
Listy królewskie zwołujące sejm
kładły więc szczególny nacisk na
wzmacnianie obronności państwa

i nakłaniały do uchwalenia odpowiednich podatków.
Szlachta traktowała jednak prośby króla jako przesadne i starała
się zwrócić obrady raczej w stronę dyskusji nad problemami
ustrojowymi. Była to świetna
okazja dla opozycji antykrólewskiej, która chciała wykorzystać
sejm do walki z obozem Jana Kazimierza. Monarcha wrogów
miał zresztą wielu. Wśród nich
wymienić należy przede wszystkim wojewodę poznańskiego
Krzysztofa Opalińskiego oraz
hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła. Ci prawdopodobnie na sejm nie przybyli,
wyręczając się klientami i stronnikami. Dodatkowo po Warszawie
wędrowały
ulotki
oczerniające króla i jego politykę. Oskarżano go w nich o zdradę czy ciągoty absolutystyczne.
Dowodem na prawdziwość ostatniego zarzutu miała być tzw.
sprawa Radziejowskiego, podkanclerzego koronnego, który
popadł w niełaskę królewską i –
oskarżony o zdradę – został skazany przez sąd marszałkowski na
karę śmierci. Opozycja domagała
się więc na sejmie wyjaśnień,
a także podjęła próbę uniewinnienia Radziejowskiego na sądzie
sejmowym. To jednak się nie
udało i wyrok wydany przez sąd
marszałkowski został podtrzymany.

ARENA WALKI

Parlament stał się tym samym areną walki między dworem a opozycją. Obrady
przebiegały w atmosferze kłótni
i wzajemnych pretensji, a przewidziany prawem 6-tygodniowy
czas sejmowania mijał nieubłaganie. 8 marca posłowie mieli
rozjechać się do domów. Z powodu bójki pomiędzy dworzanami Janusza Radziwiłła a sługami
starosty pokrzywnickiego Jana
Dominika Działyńskiego, która 6
stycznia wybuchła na ulicach
Warszawy, zdecydowano się
przedłużyć obrady o jeszcze jeden dzień, aby wyjaśnić zajścia.
9 marca debatowano do późna.
Na zewnątrz było już ciemno,
kiedy kanclerz wielki koronny
Andrzej Leszczyński zaproponował, aby w związku z dużą ilością spraw sejm został
przedłużony o kolejną dobę. Nagle z końca izby odezwał się głos
posła upickiego Władysława Sicińskiego. Nie pozwalam na prolongatę! – krzyknął. Zanim
uczestnicy zorientowali się, co
się stało, Sicińskiego w sali już
nie było…
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„NIE POZWALAM”, PRZEZ KTÓRE UPADŁA
RZECZPOSPOLITA
POTĘPIONY PO STRO
NIE PRAWA

Opuszczenie sali przez posła upickiego wzbudziło wśród
posłów niemałą konsternację. Zaczęto zastanawiać się nad legalnością i mocą prawną jego gestu.
Wszak dojść mogło do niespotykanego precedensu – obalenia
sejmu przez pojedynczego posła.
Początkowo postanowiono poczekać na powrót Sicińskiego
i odwołanie przezeń protestacji.
Ponieważ 9 marca wypadał – tak
jak dziś – w piątek, posłowi
z Upity dano czas do poniedziałku, czyli do 11 marca. Wczesnym
porankiem tego dnia marszałek
sejmowy otworzył obrady i począł wywoływać przedstawiciela
sejmiku upickiego. Odpowiadało
mu tylko echo. Decyzja o uznaniu ważności protestu należała
jednak do pozostałej części posłów. Zrezygnowani bezradnie
opuszczali ręce, twierdząc, że nie
mają podstaw, aby podważyć legalność veta Sicińskiego.
Sejm został tym samym
zerwany.
,, BRONIĆ’’ INTERE
SÓW RZECZYPOSO
POLITEJ

Pomimo
powszechnych złorzeczeń
nie ulega wątpliwości, że
Siciński miał prawo do
protestacji. Po pierwsze
zobowiązywała go do tego instrukcja rodzimego
sejmiku. Poseł musiał bowiem bronić interesów
powiatu
upickiego

w konflikcie z ekonomem szawelskim. Instrukcja kończyła się
stwierdzeniem, że w przypadku
niekorzystnego rozwiązania sprawy poseł ma prawo do złożenia
protestu. Ponieważ sąd sejmowy
wziął stronę ekonoma, Siciński
mógł przeciwdziałać. Dużo ważniejsza wydaje się jednak druga
podstawa prawna tej protestacji.
Otóż od sejmu w 1633 roku przedłużenie obrad – którą chciano
w 1652 roku zastosować – była
prawnie zakazana. W konstytucji
z lat 30. XVII wieku otwarcie
stwierdzano, że przedłużanie sejmu sprzeczne jest z obyczajowością i prawami Rzeczpospolitej.
WALKI STRONNICTW

Historiografia wskazuje
jednak, że prawne podstawy protestacji były jedynie przykrywką
i swojego rodzaju wymówką dla
prawdziwych celów zerwania
sejmu przez posła upickiego.
Wskazuje się, że za Sicińskim

stać miał Janusz Radziwiłł, który
z jednej strony chciał pokazać
królowi swoją siłę, a z drugiej
poczuł się urażony decyzją sądu
sejmowego, który zniósł infamię
z Jerzego Słuszki, podskarbiego
wielkiego litewskiego, nałożoną
wcześniej przez komisję wileńską, której Radziwiłł przewodził.
Wydaje się jednak, że są to argumenty słabe. Nie ma bowiem
bezpośrednich dowodów, które
pozwoliłyby powiązać bez wątpliwości protestację Sicińskiego
z osobą Radziwiłła. Można również podejrzewać, że za zerwaniem sejmu stali zwolennicy
Radziejowskiego, którzy w ten
sposób chcieli uchronić go przed
wyrokiem sądu sejmowego podtrzymującym karę śmierci i infamii. Veto unieważniało bowiem
wszystkie decyzje sejmowe,
włącznie z wyrokami sądów.
Piotr Pacyga, kl. VIa
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OŁTARZ WITA STWOSZA
Znajdujący się w bazylice Mariackiej ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jed
nym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej w Europie. Główny
ołtarz krakowskiego kościoła Mariackiego zdobi nastawa ołtarzowa autorstwa Wita
Stwosza, dla uproszczenia zwana ołtarzem Wita Stwosza, ołtarzem Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny lub ołtarzem mariackim.

Prace nad ołtarzem Wita
Stwosza trwały od 1477 do 1489
roku. Ołtarz został wykonany
z trzech rodzajów drewna. Konstrukcja powstała z twardego dębu, tło wykonano z lżejszego, ale
równie mocnego modrzewia, a figury wyrzeźbiono w miękkim
i elastycznym drewnie lipowym.
OPIS

Nastawa ołtarza mariackiego jest pentaptykiem, czyli posiada pięć skrzydeł. Składa się
z części centralnej z rzeźbionymi
figurami, jednej pary ruchomych
skrzydeł wewnętrznych i jednej
pary nieruchomych skrzydeł zewnętrznych. Obie pary skrzydeł
ozdobione są płaskorzeźbami.
Całości dopełnia postawiona na
mensie ołtarzowej płaskorzeźbiona predella oraz ażurowe zwieńczenie z pełnoplastyczną rzeźbą.
Program ikonograficzny został
opracowany przez teologa i poświęcony jest Matce Boskiej oraz
jej roli w dziele Zbawienia.
W predelli przedstawione zostało drzewo Jessego, czyli plastyczne przedstawienie genealogii
Chrystusa. Powyżej, we wnętrzu
szafy ołtarzowej znajduje się monumentalna grupa rzeźbiarska
przedstawiająca Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny w otoczeniu apostołów, a nad nią scena
Wniebowzięcia. W zwieńczeniu
nastawy ukazana została Koronacja Marii na Królową Nieba
i Ziemi.
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CZAS NA MODĘ!
Najmodniejsze buty na lato
2018
1. Z paskiem wokół kostki

wszystkiego i na każdą okazję.
Zdecydowanie największym ich
atutem jest wygoda, więc są one
dobrą alternatywą dla tych, którzy nie czują się najlepiej
w szpilkach.

Trendy spódnice

3. Kobiece gladiatorki

Całkiem świeżym, ale bardzo interesującym trendem są
gladiatorki, czyli sandały w stylu
rzymskim. To idealna opcja dla
fanek dużej ilości sznurków i pasków. Wiją się one od samych
palców aż po łydkę (często całą).
Mogą być to buty płaskie, ale
Latem z powrotem do łask
wysokie. Wygodne, bardzo
Sandały i czółenka z pa- także
i zdecydowanie przyku- powrócą jeansowe spódniczki.
skiem wokół kostki to klasyk, kobiece
popularne są te
który powinien znaleźć się w sza- wające uwagę – idealne na lato! Szczególnie
w kolorze złota i srebra. Możemy
fie każdej kobiety. Można wybrać 4. Kowbojki
je połączyć z białą koszulą
te na wysokiej szpilce lub wyByły one na topie już w se- i w ten sposób stworzyć bardziej
godniejszą wersję – na słupku.
elegancki look. Spódnice metaŚwietnie wyglądają zestawione
z midi spódnicami czy sukienkami, ale także ze zwykłymi jeansami – najlepiej tymi w stylu
boyfriend. Buty tego typu są bardzo kobiece i wydłużają sylwetkę.
2. Na platformie

Buty na platformie królują

zonie jesienno-zimowym i zostały z nami na dłużej. Zaczerpnięte
ze stylu Dzikiego Zachodu i na
nich inspirowane, jednak w całkowicie odnowionym stylu. Te
dzisiejsze nabierają jasnych kolorów i ozdabiane są biżuterią, brokatem, ćwiekami czy frędzlami.
Dobrze komponują się ze
spodniami, ale także z sukienką
w tym sezonie. Nosimy je do czy spódnicą.

liczne będą idealne na sylwestrową imprezę lub zbliżający się
wielkimi krokami karnawał.
Modne staną się również długie,
za kolano lub do połowy łydki,
ołówkowe modele. Najlepiej pasować do nich będą niskie szpilki, a także sportowe dodatki,
takie jak skarpety czy T-shirt
z napisami.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIIa
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SMOOTHIE TRUSKAWKOWE Z KIWI
Zapraszam na pyszne, mega witaminowe smoothie truskawkowe z kiwi i sokiem z poma
rańczy. Doskonały napój na letnie orzeźwienie. Słodkokwaśny smak, piękny kolor i gęsta
konsystencja.

Przygotowanie jest łatwe i szybkie,
składniki umieszczamy w blenderze i miksujemy. Smoothie podajemy od razu po
przygotowaniu, najlepiej mocno schłodzone
(można dodać kostki lodu). Zimą smoothie
możemy przygotować z mrożonych truskawek (wtedy nie dodajemy kostek lodu). Polecam. Porcja na ok. 760 ml smoothie.
Składniki:

- 20 dag truskawek,
- 4 kiwi,
- sok z 1 pomarańczy.

wyciskarką do owoców). Zmiksować. Przelać do szklanek. Podawać od razu po przygotowaniu. Można przez kilka minut
Przygotowanie:
schłodzić w lodówce lub podać z kostkami
Truskawki umyć, osuszyć, usunąć szypułki. lodu.
Przełożyć do pojemnika blendera. Dodać
Smacznego!
obrane i pokrojone na kawałki kiwi. Wlać
sok z pomarańczy (wyciśnięty najlepiej
Daria Ciepły, kl. III a
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,,WIEDŹMIN. MIECZ PRZEZNACZENIA”

Jakiś czas temu w naszych
księgarniach ukazała się książka
Andrzeja Sapkowskiego pt.
,,Wiedźmin. Miecz przeznaczenia”. Mało znany do tej pory autor staje się dzięki tej powieści
jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych autorów
powieści fantasy.

,,Wiedźmin. Miecz przeznaczenia” to druga część pięciotomowej sagi o Wiedźminie. Sagę tę
tworzą następujące tytuły: ,,Granica możliwości”, ,,Okruch lodu”, ,,Wieczny ogień”, ,,Trochę
poświęcenia”, ,,Miecz przeznaczenia” i ,,Coś więcej”.
Autor w swoich powieściach fantasy przenosi nas w baśniowy

świat, oparty na dawnych legendach i powieściach, które łączą
się razem z współczesnością.
Przez co powieść staje się jakby
historią, która naprawdę mogła
mieć miejsce w zamierzchłych
czasach. A równocześnie czasy te
są dla współczesnego czytelnika
zrozumiałe. Głównym bohaterem
jest tytułowy Wiedźmin Gerald
z Rivi, zabójca potworów. W odróżnieniu od pierwszej części sagi, akcja utworu toczy się
równolegle z wydarzeniami. Bohaterów poznajemy poprzez ich
zachowanie i dialogi, a nie opisy,
przez co lektura jest ciekawa
i wciągająca.
Utwór porusza tematykę przeznaczenia, poświęcenia i miłości.
Według mnie jest dobrze napisany, w przystępnej formie. Moim
zdaniem książkę Andrzeja Sapkowskiego warto przeczytać, ponieważ: pogłębia ona naszą
wyobraźnię, poszerza horyzonty
i dostarcza wiele rozrywki.
Cały ten świat wymyślony przez
Andrzeja Sapkowskiego został
przeniesiony do świata mediów
i nowoczesnych technologii poprzez wykorzystanie tej fabuły
do gier, komiksów i filmu.
Obecnie ,,Wiedźmin. Miecz
przeznaczenia” stał się klasyką
literatury polskiej i wprost nie
wypada nie znać tego dzieła.
Osobiście powieść ta bardzo mi
się podoba i zachęcam każdego,
do sięgnięcia po tę książkę. Może
podczas nadchodzących wakacji
będzie na to czas?
Kacper Smyrak, kl. IIIa
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"DZIENNIKI GWIAZDOWE" STANISŁAWA LEMA
W TEATRZE "GROTESKA"

W czwartek, 24 maja
2018 wraz z klasą pojechałem do
Teatru Groteska w Krakowie na
spektakl pt. ,,Dzienniki gwiazdowe”. Przedstawienie jest inscenizacją książki Stanisława Lema
o takim samym tytule.
Przedstawiona
historia
opowiada o podróżach Ijona Tichiego – w tej roli Wojciech
Czarnota – podczas których autor
książki pokazuje nam skutki rozwoju nauki, analizuje ludzką naturę, a także porusza tematy
związane z religią i jej wyznawaniem. Jedna z wypraw opowiada
o planecie przejętej przez elektroniczny mózg, nazywany kalkulatorem, który obrócił się
przeciwko człowiekowi i stworzył na osobnej planecie społeczeństwo robotów. Jednak jak się
potem okazało, byli to ludzie.
Podstępnie oszukani, potrafili porzucić swoje człowieczeństwo
w zamian za życie. Mieli oni nie
być sobą, a bezdusznymi maszy-

publiczności na konkretne elementy spektaklu. Na uwagę zasługują też stroje i ogromne
maski, które – w przypadku kosmitów – przypominały wielkie
głowy z Wysp Wielkanocnych.
Twórczynią scenografii była
Małgorzata Zwolińska, która zajęła się również adaptacją książki
Stanisława Lema.
Sztuka zdecydowanie była
bardzo nowoczesna i oryginalna.
Emocje, z jakimi aktorzy odgrywali swoje role, były niesamowite. Poważny charakter widowiska
nie był przytłaczający, co spranami gotowymi zgładzić inne wiało, że przyjemnie się go ogląosoby tylko po to, aby pozostać dało.
Szymon Pacyga, kl. IIIa
nierozpoznanym przez inne ,,maszyny”.
Scenografia bardzo dobrze
oddawała nastrój całej historii.
Zmieniała się ona w zależności
od miejsca, w którym był bohater. Największą rolę odgrywało
światło, które wprowadzało widzów w fantastykę utworu. Kierowało ono też uwagę
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W KRÓLESTWIE FIZYKI

CO TO JEST TA FIZYKA?
i możliwości jego poznania) oraz
etykę i logikę. Fizyka aż do XVI
w. była uprawiana, podobnie jak
pozostałe działy filozofii, głównie poprzez rozważania teoretyczne. Prace doświadczalne
z optyki i z magnetyzmu pojawiały się już w średniowieczu od
XIII w. (Witelon, Roger Bacon,
Petrus Peregrinus). Jednak dopiero od czasów nowożytnych i XVI
w. (Francis Bacon, Galileo Galilei) zaczęła wzrastać rola pomiaru i doświadczenia. Reliktem
pozostałym po filozoficznej genezie fizyki jest termin filozofia
naturalna w języku angielskim,
będący długo synonimem fizyki
(w Oksfordzie nadawało się stopnie naukowe nie z fizyki, tylko
z filozofii naturalnej).
Obecny zakres zainteresowania
fizyki ukształtował się w XIX
i na początku XX wieku, również
wówczas zarysował się podstawowy podział fizyki na klasyczne działy: mechanikę, optykę,
termodynamikę, elektryczność
i magnetyzm. Fizyka, odkrywając nowe zjawiska, opisując je,
tworząc teorie pozwalające przewidywać nowe efekty, stała się
motorem napędowym gwałtownego rozwoju techniki i doprowadziła do rewolucyjnych zmian
cywilizacyjnych.

Chwila, od której człowiek
zaczął interesować się poznawaniem przyrody, jest trudna do
określenia. Najdawniejsze ślady
kultur sprzed 5000 lat znalezione
w dolinach Nilu, Eufratu i Tygrysu świadczą o prymitywnych
próbach wykorzystania natury.
Jednak z czasem na podstawie
obserwacji ludzkość posiadła
sztukę wytwarzania narzędzi,
uprawy pól, wytopu metali i sztukę liczenia. Poprzez obserwację
powtarzalności zjawisk stworzono kalendarz.
Za pierwsze odkryte prawo fizyki
można uznać prawo odbicia
światła znane już Euklidesowi
w IV w. p.n.e. Pierwszym znanym fizykiem we współczesnym
znaczeniu tego słowa był Archimedes z Syrakuz, który w III w.
p.n.e. sformułował m.in. prawo
dźwigni oraz prawo wyporu. Jednak aż do XIX w. optykę geometryczną oraz mechanikę, w tym
statykę i hydrostatykę, zaliczano
Sprawdź się z fizyki:
do matematyki stosowanej, a nie
do fizyki.
W starożytności fizyka była traktowana jako część filozofii. Arystoteles dokonał podziału
filozofii na fizykę – dział traktujący o zjawiskach przyrodniczych i metafizykę (ontologię
oraz epistemologię, czyli nauki 1. Czym jest światło?
dotyczące samej istoty bytu

2. Czym jest dźwięk?
3. Jaka jest wartość prędkości
światła w próżni?
4. W jakich butach łatwiej zmarznąć: ciasnych czy za dużych?
5. Jak powstaje tęcza?
6. Kiedy ciało tonie, kiedy pływa
a kiedy unosi się na powierzchni?
7. Co to jest prąd elektryczny?
8. Jakie są oddziaływania międzycząsteczkowe?
9. Co to jest menisk?
10. Gdzie pojawiają się siły spójności?
11. Dlaczego trudniej zdjąć mokre ubranie?
12. Co to jest ciecz nienewtonowska ?
13. Gdzie można zaobserwować
zjawisko resublimacji?
14. Kiedy mówimy o pracy
w sensie fizycznym?
15. Jakie znasz rodzaje soczewek?
16. Co to jest dyfuzja?
17. Ile planet jest w naszym
Układzie Słonecznym?
18. Które ciała nie mają określonego kształtu?
mgr Elżbieta Iciek
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SIATKÓWKA PLAŻOWA
SIATKÓWKA PLAŻOWA  ZAWOJA  FOTORELACJA

Dnia 1 czerwca 2018 roku
w Suchej Beskidzkiej odbyły się
zawody dziewcząt w siatkówkę
plażową. Tego dnia stawiły się
takie drużyny, jak: SP Zawoja
Centrum, SP Budzów oraz SP
Sucha Beskidzka. W skład drużyny dziewcząt, które reprezentowały naszą szkołę, wchodziły:
Alicja Pająk, Aleksandra Iciek
i Julia Pietrusa.
Pierwszy mecz rozegrał się
pomiędzy gospodyniami a drużyną z Budzowa. Zakończył się on
przegraną dziewcząt z Suchej
Beskidzkiej (2:0). Drugi mecz to
starcie dziewcząt z Zawoi Centrum i zwyciężczyń poprzedniego turnieju. Mecz zakończył się
wygraną 2:1 dla uczennic naszej
szkoły! Ostatnie starcie odbyło
się pomiędzy dziewczynami
z Suchej i z Zawoi. Pojedynek
ten zakończył się wygraną uczennic reprezentujących szkołę
w Zawoi Centrum!
Tym sposobem dziewczyny
uzyskały awans do półfinałów
wojewódzkich, który odbył się 4
czerwca w Myślenicach. Tam
uczennice zajęły 3 miejsce
i awansowały do finałów wojewódzkich.
SP z Zawoi Centrum udało się
zdobyć 6 miejsce w Małopolsce.
Serdecznie gratulujemy zawodniczkom reprezentującym
szkołę w Zawoi Centrum wygranej zawodów powiatowych oraz
uczestnictwa w rozgrywkach wojewódzkich!
Aleksandra Iciek, kl. IIIa
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JAN KOCHANOWSKI  MISTRZ SŁOWA
napisał ,,Treny’’.
W późniejszym czasie poeta napisał również wiele fraszek i pieśni. Jan tworzył w języku polskim
i łacińskim.
Jan Kochanowski zmarł 22
sierpnia 1584r. w Lublinie. Żył
ok. 54 lata
Karolina Trzebuniak,kl.VIb

jest jednym z najsłynniejszych przedstawicieli polskiego odrodzenia.
Urodził się w 1530r. w Sycynie
pod Zwoleniem w rodzinie ziemiańskiej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na
Uniwersytetach w Padwie i Królewcu. Zdobył tam gruntowne
wykształcenie humanistyczne.
Poznał tam również łacinę i grekę, literaturę i kulturę antyczną,
a także literaturę włoską oraz
francuską.
Artysta wiele podróżował, m.in. do Neapolu, Rzymu
i Paryża. Po powrocie do Polski
Jan Kochanowski

osiedlił się w Czarnolesie, gdzie
został już do końca swojego życia. Na dworze przez krótki okres
pracował jako sekretarz królewski. Jan wolał jednak swobodę.
Nie lubił mieszać się w sprawy
polityczne.
W 1575r. poeta poślubił
Dorotę Podlodowską.
W tym czasie powstały utwory:
,,Pieśń świętojańska o Sobótce’’,
,,Psałterz Dawidów’’. Kochanowski miał dwie córki: Hannę i Urszulę. W 1579 r. zmarła mu córka
Urszula, która miała wówczas
niespełna trzy lata. Na jej cześć
artysta na przełomie 1579 i 1580r.
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KAWAŁ ŻARTU

***
Rozmawiają dwie pchły:
- Gdzie byłaś na wakacjach?
- Na krecie.
***
Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie.
Jaka prędkość, jakie wrażenia. Jadę na słoniu, patrzę za mną pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?

- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.
***
Koniec roku szkolnego.
Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu świadectw i mówi :
- Tato, dobra wiadomość, szkoła
przedłużyła ze mną kontrakt na 6
klasę.
***
Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby
założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
- Łyżwy załóż.
***
Biegnie facet za odjeżdżającym
z peronu pociągiem, macha rękami, krzyczy...
W końcu pociąg znika powoli
w oddali, zdyszany facet ciężko
opada na ławkę.
Podchodzi do niego kolejarz:
- Co, spóźnił się pan na pociąg?
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- Niee! Wyganiałem go z dworca!
***
Jakiej treści kartkę przesyła blondynka z wakacji? Bawię się
świetnie! Ale właściwie gdzie ja
jestem?

***
Wakacje nad morzem. Alex pyta
swoją mamę:
- Mogę popływać?
- Dobrze, tylko się nie zamocz.
***
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie"
w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze...
Eliza Ciepły, kl. VIIa

Myśli miesiąca:

Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja
z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa,
geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości,
nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy.
Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje
powstanie naszym wadom.
JEDYNKA
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