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I miejsce Klaudiusza Chowaniaka
w XXII Konkursie Wiedzy Ogólnej
dla Gimnazjalistów ”Leonardo 2018”
Dwudzieste drugie spotkanie młodzieży gimnazjalnej z czternastu gmin należących do
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i jedenastu gmin słowackich zrzeszonych w Združe
niu Babia Hora odbyło się 25 kwietnia podczas finału Międzynarodowego Konkursu Wie
dzy Ogólnej „Leonardo 2018”. Gospodarzem tegorocznej edycji było Miasto Sucha
Beskidzka, a swe podwoje dla uczestników konkursu otworzył Zamek Suski.

tułem „Najstarsze osadnictwo
w Dolinie Skawy”. Wystawa
obejmowała eksponaty z ery prehistorycznej znalezione głównie
na terenie obecnego jeziora Mucharskiego. Można było zobaczyć między innymi: ciosy
mamuta, kamienne narzędzia,
a także ozdoby z epoki żelaza.
W numerze:

W środę 25 kwietnia od
godziny 10:00 miał miejsce etap
finałowy XXII edycji konkursu
„Leonardo”. W tym roku gospodarzem konkursu było miasto Sucha Beskidzka, finał odbywał się
na Zamku Suskim. Wzięło w nim
udział 60 gimnazjalistów - laureatów etapów gminnych.
Konkurs rozpoczął się od

przywitania uczestników i zaprowadzenia ich do Sali Rycerskiej.
Następnie nastąpiło wyjaśnienie
jego zasad i przedstawienie
członków komisji konkursowej.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się
trwająca 45 minut część pisemna
konkursu.
Wkrótce po części pisemnej
uczestnicy mogli wziąć udział
w zwiedzaniu ekspozycji pod ty-
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W czasie zwiedzania przewodniczka opisywała pracę archeologów,
opowiadała
o poszczególnych epokach z ery
prehistorycznej.
Po zakończeniu zwiedzania
finaliści znowu udali się do Sali
Rycerskiej, gdzie po chwili czekania uczestnicy konkursu mogli
obejrzeć przedstawienie z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Przedstawienie wyróżniało
się niezwykle bogatymi strojami.
Trwało około godziny, w czasie
jego trwania aktorzy wielokrotnie
tańczyli poloneza i wygrywali
polskie pieśni patriotyczne.
Po przedstawieniu nastąpiło przywitanie zaproszonych gości, a potem ponowne przedstawienie
komisji sprawdzającej i objaśnienie zasad etapu finałowego. Odczytaniem nazwisk 10 finalistów
rozpoczął się etap finałowy. Zaproszono ich na główną scenę.
Zasady tego etapu były następujące: finalista wybierał spośród
dwóch zestawów pytań: humani-
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zycznej w Suchej Beskidzkiej
zagrali krótki koncert. Większość
zaprezentowanych utworów pochodziła z filmów, np. „Piraci
z Karaibów”.
Po koncercie miały miejsce przemówienia organizatorów
konkursu, następnie ogłoszono
jego wyniki. Na zakończenie nastąpiło obdarowanie laureatów
konkursu nagrodami i złożenie
im gratulacji. Główną nagrodą
konkursu była dwudniowa wycieczka do Zamościa i Łańcuta,
zaś drobniejszymi nagrodami były książki i inne drobiazgi, wśród
nich znalazł się m.in. termos.
Nagrody i dyplomy zostały
ufundowane przez Burmistrza
Miasta Sucha Beskidzka, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.
Po konkursie uczestnicy,
nauczyciele i członkowie komisji
egzaminacyjnej zostali zaproszeni na obiad w restauracji „Kasper
Suski”.
Klaudiusz Chowaniak, kl. IIIa

stycznego lub matematycznoprzyrodniczego. W każdym zestawie znajdowały się trzy
pytania z dziedziny, jaką wybrał
uczestnik, jedno pytanie dotyczące regionu Podbabiogórza i jedno
pytanie z przeciwnego zestawu
pytań. Zestaw humanistyczny
wybrały jedynie dwie osoby. Po
wybraniu zestawu następowało
losowanie pytań, następnie zawodnik konkursu miał 2 minuty
na zastanowienie.
Po zakończeniu tego etapu
nastąpiła kolejna przerwa, w czasie której uczniowie Szkoły Mu- zdjęcie: www.sucha-beskidzka.pl
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TESTY GIMNAZJALNE 2018r.
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio
tów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej z zakresu historii i wie
dzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego, matematycznoprzyrodniczej z za
kresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki, z języka obcego
nowożytnego.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angiel
skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskie
go. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu
obowiązkowego.
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowią
zek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązko
wy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również
w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli ze
chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia
gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż
egzaminu nie można nie zdać.

W dniach 18, 19 i 20
kwietnia w naszej szkole odbyły
się egzaminy gimnazjalne. Codziennie uczniowie rozpoczynali
swoje prace około godziny 9:00.
Pierwszego dnia gimnazjaliści zmierzyli się z częścią humanistyczną. Najpierw pisali test
z historii i WOS-u, a następnie –
po godzinnej przerwie – z języka
polskiego. Następnego dnia musieli zmierzyć się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Zaczęli
od egzaminu z biologii, chemii,
fizyki i geografii, a po przerwie
trudzili się nad zadaniami z matematyki. Ostatniego dnia uczniowie musieli poradzić sobie
z językami obcymi. Większość
pisała podstawę i rozszerzenie
z języka angielskiego, ale znalazło się kilku, którzy wybrali język niemiecki.
Według uczniów z naszej
szkoły łatwa okazała się część
matematyczna oraz pytania z ję-

zyka polskiego i WOS-u. Dużym
zaskoczeniem były pytania z biologii - według większości były
one bardzo trudne. Ciężka okazała się też część historyczna,
w której uczniowie znaleźli dość
szczegółowe pytania. Wielu zdziwiła (i przeraziła) dłuższa wypowiedź z języka polskiego - czyli
charakterystyka – której jednak
temat był dość prosty. W przyszłym roku testy gimnazjalne będą pisane po raz ostatni. Czego
można się spodziewać? Być może obniżą oni trudność egzaminów na ostatni rok lub
przeciwnie – będą trudniejsze niż
zwykle? Druga opcja jest bardziej możliwa z powodu dwóch
roczników kończących szkołę
i rekrutujących do I klas ponadgimnazjalnych.
Alicja Pajak, kl. IIIa
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ZDROWIE DLA WSZYSTKICH
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018
Światowy Dzień Zdrowia jest ważny dla nas wszystkich ludzi od ponad siedemdziesięciu
lat. Hasło tego dnia to właśnie „Zdrowie dla wszystkich”, ponieważ każdy z nas powinien
mieć możliwość dążenia do lepszego poziomu życia i zdrowia.

Liczne zadania w tej sprawie ma do osiągnięcia Światowa
Organizacja Zdrowia, która ma
motywować i doradzać każdemu
z nas w związku z opieką zdro-

wotną oraz podejmować odpowiednie decyzje sprzyjające
zdrowiu. Nikt nie powinien wybierać między zdrowiem a potrzebami życiowymi. Każdy
z nas zasługuje na odpowiednie

traktowanie przez drugiego człowieka. Nie każdego stać na opłacenie leczenia, nie oznacza to
jednak, że człowiek mający
mniej funduszy może być traktowany gorzej.
Powszechna opieka zdrowotna polega na tym, aby ludzie
mogli uzyskać usługi medyczne
zawsze wtedy, kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia kosztów finansowych.
Światowa
Organizacja Zdrowia w tym roku
zaplanowała dużo zadań do wykonania, służących poprawie
zdrowia na całym świecie. Będą
oni starać się inspirować, motywować i kierować wszystkim
tak, aby każdy miał dostęp do
potrzebnych świadczeń.
Państwa, które inwestują
w powszechną opiekę zdrowotną,
inwestują tak naprawdę w ludzi,
którzy otrzymują lepsze zdrowie,
jakość i długość życia. Co najmniej połowa ludzi na świecie
obecnie nie jest w stanie uzyskać
niezbędnych usług zdrowotnych.
Dlatego tak ważna dla nas jest
opieka „powszechna”, czyli „dla
każdego”, bez dyskryminacji
i pominięcia kogokolwiek.
Myślę, że te wszystkie cele
organizacji zostaną osiągnięte jak
najszybciej, ponieważ jest tylu
chorych, cierpiących, nie mogących sobie pomóc ludzi, czekających na jakąkolwiek pomoc.
Kinga Rusin, kl. IVa
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ZDROWIE DLA WSZYSTKICH
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018
Zdrowie dla wszystkich to
hasło tegorocznego Światowego
Dnia Zdrowia. „Zdrowie dla
wszystkich” nie jest tylko hasłem
tego dnia zdrowia, ale także wizją poświęconą od ponad siedemdziesięciu lat działalności
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO).
„Nikt nie powinien wybierać
między śmiercią a trudnościami
finansowymi. Nikt nie powinien
wybierać między lekarstwami
a jedzeniem”.
Co najmniej połowa ludzi na
świecie nie jest obecnie w stanie
uzyskać niezbędnych
usług zdrowotnych.
Prawie sto milionów
ludzi jest zmuszonych
do życia w ubóstwie.
Prawie 12% światowej
populacji przeznacza
10% swojego domowego budżetu na wydatki zdrowotne dla
siebie lub innego
członka rodziny.
Daniel Radwan,
kl. IVa
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WYWIAD Z MICHAŁEM SAŁACIAKIEM 
FINALISTĄ KONKURSU ANGLOJĘZYCZNEGO
Michał zgodził się odpowiedzieć na parę pytań związanych z konkursem. Ciekawie opo
wiedział w paru zdaniach o wydarzeniach, które na zawsze zostaną mu w pamięci.

 Co sądzisz o poziomie trudno  Skąd zamiłowanie do języka
ści zadań?
angielskiego?

- Pierwsze dwa etapy były całkiem proste w porównaniu z etapem finałowym, który był
najtrudniejszym testem z angielskiego, jaki pisałem w życiu.

- Od zawsze lubiłem słuchać angielskiej muzyki oraz grać w gry
z częściowym tłumaczeniem
bądź jego brakiem.

 Uważasz, że byłbyś w stanie
 Jakiego typu były pytania? jeszcze raz wziąć udział w tego
Zamknięte czy może bardziej typu wydarzeniu?
rozwinięte?

- We wszystkich etapach, pytania
były podzielone mniej więcej po
równo - połowa zamkniętych, połowa otwartych.

- Zdecydowanie tak. Było to niezwykłe doświadczenie, które
chciałbym w przyszłości powtórzyć. Może następnym razem uda
mi się wygrać?

 Jak przebiegał konkurs  Michale, bardzo dziękuję, że
i przygotowania do niego?
postanowiłeś odpowiedzieć na
moje pytania.

- Przygotowanie przebiegły pomyślnie, miałem bardzo dużo zadań do rozwiązania w domu.
Sam konkurs także przebiegł dobrze. Żaden z etapów się nie
opóźnił.

 Jaka była twoja reakcja na to,  Odczuwałeś stres przed roz
że dostałeś się do dalszych eta poczęciem? A może traktowałeś
to jako zabawę?
pów konkursu?

- Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy
udało mi się dostać do finałowego etapu i trochę zawiedziony, że
nie zostałem laureatem. Żałuję
również, że końcowy etap był tego samego dnia co konkurs na
piosenkę anglojęzyczną.

- Pierwsze dwa etapy były dla
mnie zabawą, ale ostatni przysporzył mi trochę stresu. Bardzo
chciałem zostać laureatem, dlatego odczuwałem zdenerwowanie.
Mimo wszystko uważam, że było
to bardziej w formie ciekawej zabawy i nowego doświadczenia.

- Nie ma za co. Pozdrawiam
wszystkich zarówno czytelników,
redaktorów, jak i nauczycieli! Do
widzenia.
Patrycja Pena, kl. VIIa
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PRIMA APRILIS
Prima aprilis to dzień żartów obchodzony w wielu krajach 1 kwietnia. Polega na wymyśla
niu przeróżnego rodzaju dowcipów, wprowadzaniu innych w błąd, by dali się nabrać.
W tym dniu dopuszczalne są kłamstwa i udzielanie nieprawdziwych informacji (również
w mediach).

twie "Dzień kłamcy", w Portugalii "Dzień kłamstwa", a w Rosji
"Dzień śmiechu". W Hiszpanii
i krajach Ameryki Łacińskiej odpowiednikiem tego wesołego
dnia jest Święto Młodzianków/Dzień Niewiniątek obchodzone 28 grudnia.
Prima aprilis w Polsce

Pochodzenie zwyczaju

Skąd wziął się ten zwariowany zwyczaj? Podobno jego początki sięgają czasów późnego
średniowiecza i nawiązują do starorzymskich praktyk związanych
z obchodzeniem święta Veneralii na cześć bogini Venus. To właśnie 1 kwietnia oficjalnie
dozwolone były żarty i wygłupy;
mężczyźni przebierali się w damskie okrycia, zakładali peruki
i tańczyli bądź odgrywali komiczne przedstawienia.
Prima aprilis na świecie

Tradycja primaaprilisowa przetrwała do dzisiaj, jednak
różnie jest obchodzona w poszczególnych krajach. Ogólnie
wszędzie panują te same zasady,
to znaczy: wymyślanie żartów

i kłamstw w poszukiwaniu naiwnych, którzy w nie uwierzą. We
Francji i Włoszech panuje zwyczaj przyczepiania na plecach
kartek z wizerunkiem ryby tym,
którzy padli ofiarą żartów. Ma to
związek z dawnymi obchodami primaaprilisowymi, gdy kogoś wysłano po świeżą rybę
w okresie zakazu połowu ryb,
czyli 1 kwietnia. Tak więc dzień
1 kwietnia znany tam jest jako
"Dzień kwietniowej ryby".
W krajach anglojęzycznych 1
kwietnia zwany jest: "Dniem
Głupców". Wszelkie oszustwa,
kawały i żarty można uprawiać
tylko do południa.
W krajach germańskich to po
prostu "Dzień 1 kwietnia", a żart
wykonany tego dnia nazywany
jest Aprilscherz.
W Szkocji dzień prima aprilis to
"Polowanie na głupca", na Li-

W Polsce obchody primaaprilisowe pojawiły się pod koniec XVI wieku. W XVII wieku
przyjęły nieco inną formę, która
przetrwała do dnia dzisiejszego.
Zazwyczaj żarty wymyśla się
z samego rana, zanim ktoś połapie się, jaka jest data w kalendarzu. Jednak kłamliwe informacje
przekazuje się do późnego wieczora, choćby z uwagi na tych,
których "czujność" w ciągu dnia
spadła. Prima aprilis to jedyny
dzień w roku, w którym oszukiwanie innych jest jak najbardziej
na miejscu i wszystkie żarty należy traktować na luzie i z przymrużeniem oka.
Julia Klimasara, kl. IIa
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ANNA SMYRAK FINALISTKĄ KONKURSU
„NA POLU CHWAŁY...  DAMY I KAWALEROWIE
VIRTUTI MILITARI I KRZYŻA WALECZNYCH
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE
II RZECZYPOSPOLITEJ”
Do wzięcia udziału w konkursie zachęciła mnie moja nauczycielka historii – pani Urszula
Lach. Jestem jej szczerze wdzięczna za poświęcony czas i uwagę, za zdobycie materia
łów z Biblioteki Jagiellońskiej oraz za to, że wierzyła, że mi się uda.
POZNAWANIE BIOGRAFII
BOHATERA

PRZYGOTOWANIA

Przygotowania do pierwszego etapu konkursu były mozolne. Było podanych kilka
proponowanych lektur, jednak
tylko po tytule można było spodziewać się typów pytań. Pytania
mogły dotyczyć zarówno historii
orderu, jak i biografii poszczególnych odznaczonych orderem bohaterów, czy przebiegu walk
o granice Rzeczpospolitej. W sumie jednak najwięcej pytań padało o poszczególne bitwy tamtego
okresu.

sieliśmy, w czasie nie dłuższym
niż 15 minut przedstawić całą
treść naszej pracy (moja liczyła
16 stron), a później odpowiedzieć na dwa dowolne pytania
zadane przez komisję. Trudność
tego zadania wynikała dla mnie
z tego, że po przestudiowaniu
każdego szczegółu życia mojego
bohatera, nie umiałam obiektywnie oddzielić, które zdarzenia
z jego życia są bardziej lub mniej
ważne. Trzeci etap odbywał się
w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego
w Krakowie. Myślę, że choć bardzo się denerwowałam, to wypadłam dobrze. Później komisja
zadała mi dwa pytania – jedno
dotyczyło najbliższych współpracowników Hallera, a drugie
działalności Błękitnej Armii
w Polsce. Na oba odpowiedziałam bez problemu. Członkowie
komisji byli bardzo mili – spytali
mnie o to, jak zbierałam materiały do pracy biograficznej i podziękowali za prezentację.

W drugim etapie konkursu
poprzeczka się podnosiła – należało napisać biografię (minimum
8 stron) wybranej osoby odznaczonej Orderem Virtuti Militari.
Wybrałam generała Józefa Hallera. Do tego etapu konkursu przygotowywałam się długo, czytając
pamiętniki Józefa Hallera, zbierając materiały z bibliotek i słuchając opowieści starszych ludzi.
Muszę przyznać, że Józefa Hallera wybrałam za namową rodziców, ale nie żałuję tego wyboru.
W postaci, która była dla mnie
tylko „kolejnym przywódcą'', dostrzegłam wielkiego człowieka.
Nie tylko zaczęłam podziwiać
gen. Hallera, ale zapałałam do
niego sympatią. Był to odważny,
bezprecedensowy człowiek, dla
którego „Bóg, Wiara i Ojczyzna''
były ważniejsze od sytuacji materialnej, opinii innych czy pozycji społecznej. Nie robiły na nim
wrażenia wielkie tytuły. Ludzi
oceniał po ich wnętrzu, a nie sta- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
16 kwietnia 2018 roku na
tusie społecznym czy pojemności
stronie
krakowskiego Kuratorium
portfela. Aż do śmierci pozostał
Oświaty ukazały się wyniki konwierny swoim ideałom.
kursu. Zostałam finalistką!
PREZENTACJA DOROBKU
PRZED KOMISJĄ

Etap trzeci był dla mnie
największym wyzwaniem. Mu-

Anna Smyrak, kl. IIb
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WYNIKI KONKURSU
KANGUR MATEMATYCZNY 2018
1. Daniel Radwan kl. 4a SP wyróżniony
2. Bartosz Bachul kl. 4a SP –
wyróżniony
3. Michał Kudzia kl. 5a SP –
wyróżniony
4. Michał Sarlej kl. 5a SP - wyróżniony
5. Bartosz Smyrak kl. 5a SP –
wyróżniony
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Brało
w
nim
udział
33
mgr Marta Olszówka
Tegoroczny konkurs KanSP i GM. Nagrodzeni
gur Matematyczny odbył się 15 uczniów
zostali:
marca 2018r.

WIELKANOCNA PARADA KAPELUSZY
Dnia 07.04.2018 roku
w naszej szkole odbyła się Wielkanocna Parada Kapeluszy.
Parada wielkanocna to wydarzenie kulturalne w Ameryce
składające się z uroczystej procesji w Niedzielę
Wielkanocną. Zazwyczaj
to impreza nieco nieformalna i niezorganizowana. Osoby biorące udział
w wielkanocnej paradzie
ubierają się w nowe
i modne ubrania, szczególnie zakładają damskie
kapelusze i starają się
zaimponować innym
swoim pięknem.
Parada w naszej
placówce polegała na
stworzeniu jak najbardziej oryginalnego i kreatywnego
kapelusza.
W paradzie wzięli udział

uczniowie od klasy czwartej
szkoły podstawowej do trzeciej
gimnazjum. Uczestnicy kolejno
przedstawiali swoje nakrycia głowy oraz opisywali je w języku

angielskim.
Uczniów oceniało jury, w skład
którego wchodziły panie: Lucyna Toka, Edyta Chowaniak oraz
Anna Maśnica. Pierwsze miejsce
zajęła Ania Smyrak
z klasy
IIb
gimnazjum.
Każdy
uczestnik
w nagrodę dostał wielkanocną przekąskę, natomiast trzy pierwsze
miejsca dostały dyplomy oraz woreczki wypchane po brzegi
słodyczami.
Roksana Basiura,
kl. VIIa
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STANĘLI W KONKURSOWE SZRANKI  CZYTALI
HERBERTA I RÓŻEWICZA NA RÓŻNE
SPOSOBY– WYGRALI!!!
Antoni Bogdan zajął I miejsce wśród uczniów gimnazjum, II miejsce w tej samej kategorii
zdobyła Marta Pająk. Największą niespodzianką okazało się I miejsce dla grupy teatralnej
„Etiuda”, w skład której weszli: Marta Pająk, Julia Pietrusa i Antoni Bogdan.

Liceum Ogólnokształcące
nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej oraz
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej zaprosili młodzież
gimnazjalną klas II i III oraz
uczniów kl. VII szkół podstawowych do wzięcia udziału w IX
edycji powiatowego konkursu
„Czytanie Herberta i Różewicza
na różne sposoby”.
Chęć udziału zgłosili
uczniowie klasy IIIa: Marta Pająk, Julia Pietrusa i Antoni Bogdan, którzy przygotowali się do
występu indywidualnego oraz jako grupa teatralna „Etiuda”. Spotkanie z niełatwą i często
nieprzystępną poezją okazało się
dla nich niezwykle twórcze
i owocne.
Antoni Bogdan zdobył
I miejsce za recytację utworów

„Próba opisu” Zbigniewa Herberta i „Wyszedł z domu” Tadeusza
Różewicza. Jury doceniło także
deklamację wiersza „Bez” Tadeusza Różewicza w wykonaniu
Marty Pająk, przyznając jej II
miejsce. Największym zaskoczeniem dla nas okazał się fakt zajęcia I miejsca w kategorii grupa
teatralna.
Zaprezentowaliśmy
„Wieczór autorski” - kompilację
tekstów Tadeusza Różewicza
(„Poeta w czasie pisania”,
"Przyszli, żeby zobaczyć poetę”, „Moja poezja”, „Wieczór autorski”) i Zbigniewa
Herberta („Pan Cogito a poeta w pewnym wieku”). Nasz
zespół „Etiuda” w składzie:
Marta Pająk, Julia Pietrusa
i Antoni Bogdan rywalizował
z czterema mocnymi grupami
teatralnymi i do końca nie
było pewne, czy zdobędzie-

my jakąkolwiek nagrodę. Z tym
większą radością i satysfakcją
przyjęliśmy werdykt jury, które
uzasadniając swoją decyzję, podkreśliło swą jednomyślność w jej
podejmowaniu i bezapelacyjność
naszego zwycięstwa. Należy
jeszcze pochwalić Julię Pietrusę
za udany debiut recytatorski na
deskach
suskiego
klubu
uczniowskiego
S.Z.C.Z.U.R.
W jej wykonaniu uczestnicy
usłyszeli utwór „Szara strefa”
Tadeusza Różewicza.
Wszystkim moim recytatorom serdecznie dziękuję i gratuluję znakomitych występów,
jednocześnie dedykując słowa
znakomitego poety Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego:
"Tylko ona cię zbawi,
przeklęta i jedyna
i na gwiazdy wyprawi,
rytm święty,
mowa inna – poezja".

K. W.
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STANĘLI W KONKURSOWE SZRANKI  CZYTALI
HERBERTA I RÓŻEWICZA NA RÓŻNE
SPOSOBY– WYGRALI!!!
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ZAPOMNIANA KRÓLOWA ALDONA ANNA
Małżeństwo Anny z Kazimierzem było polityczne, być może dlatego nieczęsto mówi się
o Aldonie, która jak mnóstwo innych kobiet została przyćmiona przez swego wybitnego
małżonka.

Dla pokoju

Na temat wczesnego życia
Aldony nie wiadomo zbyt wiele.
Była ona córką wielkiego księcia
Litwy, Giedymina oraz jego żony
Jewny, choć co do tego, kim była
jej matka, nie można mieć pewności. Niektóre źródła podają bowiem informację, że Giedymin
miał jeszcze dwie żony: Widę
oraz Olgę, być może więc Jewna
nie była matką jego wszystkich
dzieci. Wątpliwości wzbudza nawet data jej przyjścia na świat –
zakłada się, że ta litewska księżniczka urodziła się pomiędzy
1309 a 1313 r., co jedynie trochę
przybliża jej wiek. Z tego powodu nie ma dziś pewności, ile dokładnie lat miała, gdy ze względu
na polsko-litewskie przymierze zaręczono ją z najmłodszym
synem Władysława Łokietka,
Kazimierzem. Młodzieniec miał
pierwotnie ożenić się, co prawda
z Judytą, córką Jana Luksemburskiego, a następnie z księżniczką
habsburską Anną, małżeństwa te

jednak nie doszły do
skutku i ojciec zdecydował, że wykorzysta Kazimierza, by poprawić
stosunki z Litwą. Nikt
wówczas zapewne nie
spodziewał się, że efektem będzie krótkotrwały
sojusz, który miał stać
się jednak pierwszym
krokiem do zawarcia
w przyszłości unii Polski z tym właśnie krajem. Aldona przybyła
do nowej ojczyzny na
pewno jako młoda dziewczyna –
miała mieć ukończone dwanaście
lat, inne źródła podają, że była
piętnastolatką. Aby stać się małżonką polskiego księcia, musiała
przejść gruntowną katechizację,
przyjąć chrzest i zmienić wyznanie. Z pogańskiej Aldony na
chrzcie zmieniła się więc w Annę, gdyż takie właśnie imię przybrała 30 kwietnia 1325 r. Ślub
młodej pary odbył się z wielkim
przepychem w Krakowie kilka
miesięcy później, w październiku. Dlaczego po tak długim czasie? Część historyków twierdzi,
że dawano jej czas na opanowanie języka, inni uważają, że czekano na oficjalną papieską
dyspensę, która pozwalała na
ślub chrześcijańskiego królewicza z dziewczyną będącą jeszcze
do niedawna poganką. W posagu
Aldona Anna wniosła swemu
małżonkowi nie lada dar, gdyż
przywiozła ponad 20 tys. polskich jeńców dotychczas przetrzymywanych na Litwie.

Małżeństwo

Podobno Kazimierz nie był
zachwycony perspektywą ślubu
z Aldoną, pomimo tego, że
w żadnych źródłach nie wspomina się o jakichkolwiek niedostatkach jej urody. Być może była to
przekora księcia, który nie chciał
narzuconego mu małżeństwa. Jego opór miał być podobno tak
wielki, że nawet do ołtarza został
doprowadzony siłą! Mimo to ich
małżeństwo miało okazać się
szczęśliwe. Różnice wychowania, tradycji i obyczajów, które
na pogańskim dworze Giedymina, pomimo ciągłych jego stosunków z Krzyżakami, mało się
zapewne od zupełnego barbarzyństwa różniły, zatrzeć się dały
dzięki wrażliwości i młodemu,
dziecięcemu niemal wiekowi Aldony. Zachowała ona jednak do
zgonu zamiłowanie do hucznych
zabaw wschodnich i pstrych strojów, igrzysk i męskich rozrywek.
Wydaje się więc, że Aldona i Kazimierz dobrze się ze sobą dogadywali i darzyli uczuciem, nawet
jeśli nie była to miłość. Wszystko
wskazuje też na to, że zarówno
jako żona księcia, jak i królowa
była postacią bardzo barwną
i nieznoszącą nudy. Kochała muzykę, śpiew, zabawę, a także długie konne przejażdżki. Nie
posiadała jednak wielkiego
wpływu na swego małżonka,
sprawowała raczej rolę pocieszycielki niż doradczyni i nie brała
udziału w podejmowaniu decyzji.
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ZAPOMNIANA KRÓLOWA ALDONA ANNA
świadczy jedynie o tym, że nie
ceniono jej wysoko. Żona Kazimierza Wielkiego nie przeszła
więc do historii godnie tak jak on
sam. Choć wyszła za mąż za
wielkiego władcę, została zdyskredytowana przez uprzedzone
społeczeństwo.
Piotr Pacyga, kl. VIa

Nielubiana poganka

Ze względu na swoje wyznanie Aldona nie była uwielbiana przez poddanych. Oczywiście
oficjalnie przyjęła wiarę chrześcijańską, lecz pomimo tego w dalszym ciągu nie był jej obcy
pogański obrządek. Doprowadziło to m.in. do konfliktu z teściową,
królową
Jadwigą
Bolesławówną, która nie przepadała za synową od samego początku. Drażniła ją nawet
słuchana przez Aldonę muzyka,
gdyż miała charakter świecki, co
było mocno krytykowane przez
Kościół. Poza tym żona jej syna
była dla Jadwigi zbyt głośna, a do
polityki nie wnosiła zbyt wiele,
gdyż zwyczajnie się nią nie interesowała, co nie podobało się Jadwidze. Gdy w 1333 r. zmarł król
Władysław Łokietek, a nowym
władcą został Kazimierz, Jadwiga miała nawet sprzeciwiać się
koronowaniu Aldony, wciąż uważając się za prawdziwą królową.
Do namaszczenia nowej władczyni ostatecznie doszło, lecz dopiero wtedy, gdy Kazimierz
nakłonił matkę do opuszczenia
dworu.

Śmierć

Królowa nie nacieszyła się
swoim panowaniem zbyt długo.
Po sześciu latach od koronacji
zmarła i do dziś tak naprawdę nie
wiadomo, z jakiej przyczyny.
Najprawdopodobniej powodem

była choroba, lecz mówiono, że
zmarła straszną śmiercią, wręcz
nienaturalną – cokolwiek to miało znaczyć. Sugerowano, że król
Kazimierz zlecił jej zabójstwo
lub że to Aldona sama doprowadziła się do grobu, pozwalając
sobie na zbyt wiele podczas mocno zakrapianych zabaw, co
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Z ŻYCIA SZKOŁY

KOLOROWY DZIEŃ
TĘCZA  zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystyczne
go wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwy
kle promieniowania słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych
kropli wody (np. deszczu lub mgły) mających kształt zbliżony do kulistego.

Była godzina 7:35, gdy się
spotkaliśmy i obmyśliliśmy plan
naszego wędrowania po szkole.

w tym dniu kolorze. Poszliśmy okazała się klasa, która najbarwięc dalej. Następne klasy, które dziej nas zaskoczyła, czyli VIIb.
odwiedziliśmy, to I, II, III, IV, V, Serdecznie im gratulujemy!!!
VI. Oni również dobrze przygotowali się na ten dzień. Na sam
koniec udaliśmy się do najmłodszych, którzy jak zwykle nas nie
zawiedli. Skończyliśmy?
Jeszcze nie. Teraz nadszedł czas,
by wybrać najlepszą klasę, a taką

Postanowiliśmy więc, że
zaczniemy od klas starszych czyli: VIIa, VIIb, IIa i IIb gimnazjum
oraz IIIa i IIIb gimnazjum.
Uczniowie VIIb zaskoczyli nas
swoim ubiorem oraz dodatkami,
oczywiście w obowiązującym

Zachęcamy wszystkich do
brania udziału w następnych kolorowych dniach. Do zobaczenia
za miesiąc.
mgr Katarzyna Hurbol
Przemysław Wronka, IIb
Paweł Bartunek, Kl. IIb
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PSYCHOLOGIA W PIGUŁCE

PRZEMOC W SZKOLE
Prawie każdy uczeń przynajmniej raz doświadczył przemocy ze strony rówieśników. Nie
jest to przyjemne być obgadanym, przezwanym czy oplutym. Najtrudniejsze jest jednak
ciągłe dokuczanie ze strony tych samych osób. Taka długotrwała przemoc nazywa się
znęcaniem.
Gnębienie w szkole

Obrażanie, wyśmiewanie,
obgadywanie,
przekazywanie
(złych) nieprawidłowych informacji w szkołach jest coraz
częściej spotykana. Jak możemy
z tym walczyć i nie dać się gnębić przez inne osoby?
Powiedz o tym komuś…

Może być to nauczyciel,
pedagog, kolega czy koleżanka,
a nawet rodzic. W początkowych
stadiach gnębienia ważne jest to,
żebyśmy nie czuli, że jesteśmy
sami, a najlepiej jeżeli ta osoba
od razu zareaguje, żeby ta osoba
nie była coraz bardziej natrętna.
Jeżeli nie jesteś osobą poszko
dowaną, to…

Reaguj, gdy widzisz sytuacje, w których ktoś kogoś męczy. Nie stój bezczynnie i po
prostu pomóż! Możesz uratować
psychikę dręczonej osoby.

przedstawiciele poszkodowanych
osób powinniśmy dopilnować,
aby już nigdy to się nie powtórzyło.
Uczniowie powinni być oswojeni
z materiałem o gnębieniu poprzez różne apele, poruszane tematy
na
lekcjach
wychowawczych.
Julia Pietrusa, kl. IIIa
Przemoc to nie tylko bicie,
ale wszystkie sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie lub
starszy uczeń/grupa uczniów
krzywdzi słabszego od siebie.
W szkole możesz spotkać
trzy rodzaje przemocy:
przemoc fizyczna:

bicie, kopanie, opluwanie, szarpanie, niszczenie rzeczy, zamykanie
w
pomieszczeniu,
wyłudzanie pieniędzy, okradanie
przemoc słowna:

przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, obgadywanie, poniżanie,
Osoba, która gnębi ciebie szantażowanie
że istnieje trzeci
lub osoby w twoim otoczeniu rodzaj Pamiętaj,
przemocy!
chce, żebyśmy czuli się, jakbyprzemoc bez słów i kon
śmy byli nikim, ale te słowa zataktu fizycznego:
wsze
są
nieprawdziwe
wrogie miny i gesty, izoi wymyślone na poczekaniu, dla- lowanie;
niedopuszczanie kogoś
tego ufaj sobie i bądź silny!
do zabawy, rozmów itp.
Co możemy zrobić, żeby gnę
Wyśmiewanie lub izolowabienia w szkole było mniej?
mogą być czasem bardziej
Reaguj, to pierwsza i naj- nie
bolesne niż bicie, chociaż wiele
ważniejsza reguła.
nie pokazuje, że cierpi.
Szkoła powinna wyciągać konse- osóbSposoby
na przemoc:
kwencje z takiego zachowania
ignorować to, co
i rygorystycznie podchodzić do mówią Spróbuj
sprawcy, udawaj, że cię to
takich uczniów, dlatego jako
Nie wierz w słowa prześladow
cy…

wcale nie obchodzi. Nie pokazuj,
że jesteś smutny lub zły.
Staraj się wyglądać na
pewnego siebie - chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa).
Ćwicz swój głos - odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć
sprawcom w oczy.
Jeśli ci dokuczają - najlepiej
odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej
będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy.
Miej przygotowaną odpowiedź np.: "To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś",
"Możesz sobie mówić co chcesz,
mnie to nie obchodzi".
Powiedz krótko i stanowczo, że się nie zgadzasz na takie
traktowanie np.: "Nie mów tak
do mnie", "Nie zgadzam się",
"Nie nazywam się tak".
Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą "bronią" na agresję. Jeśli
potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz.
Poradź się rodziców lub kogoś
bliskiego. Opowiedz im o swoim
kłopocie. Dorośli mają różne,
sprytne pomysły, jak rozwiązać
taki problem. Warto skorzystać
z ich wiedzy.
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HOROSKOP NA KWIECIEŃ 2018!
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

W kwietniu zodiakalne Wodniki
powinny postawić na swój szósty
zmysł i zaufać swojej intuicji.
Być może Wodnikom uda się odkryć jakąś tajemnicę. Będzie to
także czas, w którym Wodniki
będą szukały miłego towarzystwa. Dla osób lubiących kierować się w życiu czystym
rozsądkiem, logiką i kalkulacją
będzie to jednak trudny czas.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

będą kontynuowały swoją życiową drogę. Jeśli Ryby planują założenie rodziny, zaręczyny lub
ślub, to będzie doskonały moment na wprowadzenie planu
w życie.

które mogą być skore do kłótni
i wybuchów. Jeśli tylko uda im
się okiełznać swojego demona
i skierować uwagę na jakiś pozytywny cel, będą miały duże szanse na sukces.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

Moc, siła i witalność będą w tym
miesiącu sprzyjały Baranom. Co
prawda na swojej życiowej ścieżce Barany mogą napotkać pewne
trudności, mają one jednak w sobie dość mądrości, siły i wytrwałości, by je pokonać i przekuć na
sukces. Upór i konsekwencja Baranów okażą się dla nich bezcenne.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

Pojawienie się tej karty jest bardzo pomyślne i oznacza dla Bliźniąt czas pełen miłości
i dobrobytu. Kwiecień będzie,
więc dla nich bardzo dobrym
miesiącem. To świetny moment,
aby bez żalu zakończyć bezowocne znajomości, pozbyć się
złych wspomnień i uregulować
zaległe sprawy. Dzięki temu
Bliźnięta przejdą przemianę,
dzięki której zyskają pewność
siebie i nadzieję na przyszłość.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

Dla Ryb miesiąc kwiecień zapowiada się bardzo pomyślnie,
a wyrokuje o tym samo Słońce.
Będzie to czas spokoju, harmonii
i cieszenia się odzyskaną radością życia. Ryby będą doskonale
czuły się same ze sobą i śmiało

Kwiecień będzie dla Byków miesiącem pokus i zmagania ze swoimi słabościami. Żywioł ognia
podsyci temperament Byków,
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Mocną stroną Raków będzie
zdrowy rozsądek. Dzięki niemu
nabiorą dystansu do otaczającej
je rzeczywistości i będą mogły
ocenić sytuację, w jakiej się znajdują. Dostrzegą wówczas to, czego szukają. Raki wiele zyskają,
zachowując umiar i nie dając
zmącić sobie umysłu za pomocą
używek.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

wały nad sobą, swoimi emocjami
i swoim życiem. Będą starały się
wykazać dużą cierpliwością wobec innych osób lub życiowych
trudności. Osoby walczące z nałogami mają w tym czasie duże
szanse na zwycięstwo i pożegnanie się z używkami.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

Los będzie kusił zodiakalne Lwy
do podjęcia bardzo wiele obiecującego ryzyka. W tym miesiącu
Lwy będą musiały solidnie popracować nad swoimi słabościami,
złymi
nawykami
i ewentualnymi nałogami. Dzięki
pokonaniu swoich ograniczeń
i wad Lwy będą mogły osiągnąć
nowy poziom rozwoju.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

Zodiakalne Panny postawią
w kwietniu na opanowanie i szeroko pojęty umiar. Będą praco-

Zodiakalne Wagi powinny pamiętać, że los sprzyja odważnym,
więc aby się rozwijać muszą podjąć ryzyko. Jeśli tylko zechcą,
Wagi będą mogły rozpocząć nowy, ważny etap w swoim życiu
i raz na zawsze pozbędą się starych problemów. Będzie to od
nich wymagało samodyscypliny
i konsekwencji, jednak przyniesie spektakularne rezultaty.

JEDYNKA 8/04/2018
będą dobrze działały na Skorpiony, będą dla nich odświeżające,
mobilizujące i przyniosą oczekiwany postęp. To bardzo dobry
czas na podróże, wyjazdy i przeprowadzki. Choć zmiany te niosą
w sobie element chaosu, to wyrwą Skorpiony ze stagnacji i nudy.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

Przed Strzelcami miesiąc pełen
przyjemnych
doświadczeń.
Strzelce mają szansę przejść
przemianę, która da im pewność
siebie i otworzy przed nimi nowe
perspektywy.
HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA SKORPIONA

Rydwan oznacza, że na ścieżce
rozwoju osobistego osób spod
znaku Skorpiona będzie się bardzo dużo działo. Ruch i zmiany

Koziorożce dążą do samopoznania i samodoskonalenia. Będą
pilnie strzegły swoich sekretów
i Koziorożcom dobrze przysłuży
się ich intuicja. Być może posłuchają też rady mądrej kobiety
z większym doświadczeniem
w danej dziedzinie. I.S., kl. IIa
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JAK PAPIEŻE PODZIELILI EUROPĘ?
U podstaw schizmy bez wątpienia legły próby powrotu awiniońskich papieży do Rzymu.
Próby takie już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIV w. podejmował
papież Urban V. W połowie lat siedemdziesiątych XIV w. kolejną próbę podjął Grzegorz XI.
Zachęcany do czynu m.in. przez św. Katarzynę ze Sieny, podejmował on zarówno finan
sowe, jak i dyplomatyczne działania przybliżającego jego powrót do Wiecznego Miasta.
Powróciwszy w końcu w 1377 r. do Rzymu papież liczył, że tym samym dojdzie do poro
zumienia ze swoimi włoskimi poddanymi.

w początkach XIV w. ogromne
znaczenie w łonie Kościoła uzyskał francuski kler. Wszyscy
awiniońscy papieże byli Francuzami, pochodzącymi z południa
tego kraju – począwszy od Klemensa V, a na Grzegorzu XI kończąc. Pewne znaczenie miał też
fakt, iż bliskie położenie Francji,
sprzyjało prowadzeniu polityki
zagranicznej, jako że to właśnie
tam w tym okresie biło serce europejskiej polityki. Interesującym
argument stanowi też fakt, iż
Awinion mógł stanowić centrum
chrześcijaństwa, jako że znajdował się w równych odległościach
później
obrali
papieżem
Roberta
Gdy w roku 1378, po po- z Genewy, który przybrał imię od Edynburga, Krakowa czy Lizbony.
nad 60 latach tzw. niewoli awi- Klemensa VII.
niońskiej, papież Grzegorz zmarł,
Między Rzymem a Awinionem
odbywające się, już w Rzymie,
Przyczyny
konklawe zakłóciły zamieszki.
Sam papież Urban VI
Obradowano bowiem pod naciJak
jednak
doszło
to
takiej
skiem tłumu, który domagał się sytuacji? Badacze podają wiele w opinii francuskich kardynałów,
wyboru, jeśli nie Rzymianina, to powodów. W samej Italii nie było ale i nie tylko, był niegodny pełchociaż Włocha. Tak też się stało w tym okresie bezpiecznie. O ile nienia swej funkcji. Z jednej
i nowym papieżem został Urban na północy rządzili proniemieccy strony podkreślano, że wybrano
VI. Popadł on w konflikt z fran- władcy, o tyle w samym Rzymie go w niesprzyjających waruncuskimi kardynałami. Nowy pa- składała się głównie z członków kach, co samo w sobie powinno
pież nie myślał dzielić się opozycji antypapieskiej. Nad Ro- uczynić wybór nieważnym,
z kardynałami ani władzą, ani danem papież mógł zaś czuć się a z drugiej strony, jego działania
pieniędzmi, jak to miało miejsce bezpiecznie, szczególnie, że nie- były sprzeczne z ich interesami.
w czasie rezydowania papieży daleko znajdowało się Królestwo Urban ani myślał jednak o zrezyw Awinionie. Część z kardyna- Francji, rządzone przez przychyl- gnowaniu z godności i utrzymał
łów, głównie Francuzi, rychło nego mu króla. Niebagatelne zna- swoją pozycje we Włoszech.
uciekła z Rzymu i w pół roku czenie miał też fakt, że
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JAK PAPIEŻE PODZIELILI EUROPĘ?

Ponadto powołał on całe
nowe kolegium kardynalskie, pozbawiając zbuntowanych kardynałów władzy. Po udanej obronie
Rzymu przez wiernego Urbanowi, Alberto di Barbiano, Francu-

skim duchownym nie pozostało
nic, jak udać się do Awinionu,
gdzie na ich szczęście, obrany
Klemens VII uzyskał jednak poparcie króla Francji. Decyzja monarchy stała się zatem swoistą
kropką nad i w procesie narasta-

jącej schizmy. Podział papiestwa
na dwie obediencje rychło podzielił całą Europę. Awiniońskiego papieża zaczęły popierać
głównie Francja, królestwa hiszpańskie, Neapol, Szkocja. Rzymskiego papieża popierali zaś
władcy Polski, Węgier, Anglii,
Niemiec oraz całe Włochy i Sycylia. Przez najbliższe dekady
jednak nie można było mówić
o jakiejkolwiek polityce papieży.
Papiestwo skupiło się na wzajemnym szkodzeniu. Klemens
VII chciał zbrojnie zakończyć
schizmę. Jednak Karol VI niebawem zachorował, a Francja pogrążyła się w kryzysie
dynastycznym,
pogłębianym,
trwającą wojną stuletnią. Jeszcze
w XIV w. francuscy myśliciele
zaczęli krytykować schizmę zarówno ze względów moralnych,
jak i ekonomicznych. Sami następcy Urbana i Klemensa chcieli
zwalczać skutki schizmy, jak i ją
samą. W latach 1394, 1404 czy
1406 podczas elekcji papieskich
czy to w Awinionie, czy Rzymie
spisywano elekcyjne kapitulacje,
zmuszające papieży do podjęcia
działań mających na celu zjednoczenie kościoła. Nie przynosiły
one jednak skutku. Paryscy teolodzy zaczęli głosić pogląd, że
jedynie jednoczesna abdykacja
papieża awiniońskiego i rzymskiego może zakończyć schizmę.
Dyskusje nad takim pomysłem
trwały dekady i znalazły swój finał dopiero w 1409 r., podczas
soboru zwołanego z inicjatywy
francuskiej.
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JAK PAPIEŻE PODZIELILI EUROPĘ?
Zwrot akcji

Sobór w Pizie złożył
z urzędu ówczesnych papieży
Benedykta XIII oraz Grzegorza
XII, a na ich miejsce powołał
Aleksandra V, a po jego śmierci –
Jana XXIII. Ten ostatni jednak
nie uzyskał szerszego uznania,
a jego poprzednicy nie zamierzali
łatwo ustąpić, co tylko pogłębiło
schizmę. Stan rzeczy miały zmienić dopiero lata 1414-1417.
Zjednoczenie

Za namową Jana XXIII
Zygmunt Luksemburczyk zwołał
do Konstancji sobór, którego celem było zakończenie schizmy
i reforma papiestwa. Udało się
zrealizować tylko pierwsze z zadań. Sobór jednomyślnie opowiedział się za rezygnacją całej
trójki. Grzegorz XII dobrowolnie
ogłosił swoją abdykację 4 lipca
1415 roku, po tym jak sobór
nadał mu tytuł kardynała-biskupa
św. Kościoła Rzymskiego oraz
uznał legalność linii papieskiej
wywodzącej się od Urbana VI.
Jan XXIII liczył, że sobór opowie
się za legalnością jego wyboru,
ale szybko się okazało, że dojdzie
do nowej elekcji i to na warunkach, na które się nie zgadzał. Na
soborze w Konstancji głosowano
bowiem wedle podziału na nacje.
Jan XXIII odmówił zatem
w pewnym momencie złożenia
rezygnacji i próbował uciec
z Konstancji, ale ostatecznie został złapany i uwięziony, a sobór
29 maja 1415 ogłosił jego rezy-

może być po prostu odwołany
uchwałą soboru. Spór narastał,
a niektórzy obradujący wybrali
nawet własnego papieża. Eugeniusz, obawiając się skutków całego zamieszania, przeniósł sobór
najpierw do Ferrary, a potem,
w 1439 r., do Pizy. Niebawem
papieżowi udało się przegłosować uchwałę, na mocy której sobór w Bazylei uznano za
nielegalny. Papież zaakceptował
Sobór ważniejszy od papieża?
uchwały z Ferrary i Pizy, co poBezpośrednim
następ- zwoliło mu na odbudowę roli
stwem wielkiej schizmy było po- i pozycji papiestwa.
stawienie pod znakiem zapytania
Piotr Pacyga, kl. VIa
stosunku samego papieża do soboru . Rozważania nad tym, jaka
instytucja była w stanie obalić
papieży i wybrać nowych implikowała tezę o wyższości soboru
nad wikariuszem Chrystusa. Sobór w Konstancji był krokiem
milowym w rozwoju tzw. koncyliaryzmu, bowiem w latach 14141418 to sobór sprawował rzeczywistą władzę. Instytucja ta była
mocno demokratyczna, a obradujący jednomyślnie uznali, że postanowieniom soboru muszą być
posłuszni wszyscy, nawet papieże. W Konstancji postanowiono,
że sobory powinny odbywać się
cyklicznie. Spór między zwolennikami koncyliaryzmu, a silnej
władzy papieskiej pozostawał
jednak tylko kwestią czasu. Do
konfliktu doszło za pontyfikatu
następcy papieża Marcina, Eugeniusza IV (1431-1447). Odbywający się od 1431 r. sobór
w Bazylei zaczął z roku na rok
uchwalać coraz bardziej radykalne uchwały m.in. postanowił, że
papież to tylko urzędnik, który
gnację. Benedykt XIII najdłużej
odmawiał rezygnacji, uparcie obstając przy legalności swojego
wyboru, ale ostatecznie 26 lipca
1417 ogłoszono jego detronizację, co umożliwiło przystąpienie
do wyboru nowego papieża. Papieżem wybrano wtedy kardynała
Ottona Colonnę, który przyjął
imię Marcina V.
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SZTUKA ZIEMI
Land art, Sztuka ziemi – lub jeszcze inaczej Sztuka krajobrazu to działalność artystyczna,
której obszarem działania, miejscem zdarzeń  polem współczesnej sztuki (tłem, kontek
stem czy tworzywem) stała się w końcu XX wieku przestrzeń ziemi, obszar środowiska
naturalnego.

Dla stworzenia obiektu
o charakterze artystycznym działania Land art stały się ingerencją
w pejzaż, przekształceniem jego
fragmentu, wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne).
Realizacje Land art pojawiły się w sztuce w latach 60.
XX wieku, a największy rozwój
przypadł na lata 70. Sztuka ziemi
kumulowała tendencje i zjawiska
zachodzące w artystycznym
świecie tych lat, takie jak przeno-

kompozycje istniejące kilka
chwil niszczone np. wiatrem, czy
przypływem. Wiele dzieł tego typu prezentowane było w tradycyjnych instytucjach sztuki
(galerie, muzea) w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, szkiców realizacyjnych,
map. Wypowiedzi Land art bardzo różniły się. Na przykład Richard Long chodził w poprzek
łąki, lub piasku pustyni tak długo, dopóki nie wydeptał wyraźnie zarysowanej linii - taki też
tytuł nosiła ta praca - A Line Maszenie nacisku z końcowego re- de by Walking. W innej realizacji
zultatu - dzieła na proces jego wydeptywał kręgi, a w jeszcze
powstawania (sztuka procesual- innej wydeptywał formę sprali.
na), dematerializacja sztuki (konPiotr Pacyga, kl. VIa
ceptualizm) czy też performance.
Od początku Land art wypowiedzi artystów były różne w skali
i charakterze działania. Były czasem monumentalne realizacje,
obiekty wielokilometrowe, czy
wymagające radykalnych prac
ziemnych, w innych przypadkach
subtelne, trudne nawet do znalezienia w otwartej przestrzeni, lub
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CZAS NA MODĘ!
Wiosna już w pełni u nas zagościła, więc grube, ciepłe płaszcze, swetry i golfy chowamy
na dno naszych szaf. Jeśli jeszcze nie wymieniłeś zimowych ubrań na te bardziej wiosen
ne – koniecznie najpierw sprawdź, w co dobrze jest się zaopatrzyć.

towym - tle. Rozkloszowana sukienka w kwiaty i czarna
w kwiaty to hity tego
1. Tej wiosny, popularnością będą sukienka
cieszyły się przede wszystkim su- sezonu.
kienki koronkowe, a szczególnie
te rozkloszowane, które nadają
lekkości sylwetce. Pięknie prezentują się one w wersji pastelowej, ale jeśli preferujesz
ciemniejsze kolory, postaw na
szlachetną zieleń w butelkowym
odcieniu lub elegancki kobalt. Są
one doskonałą propozycją na wesele czy przyjęcie urodzinowe.
Najmodniejsze sukienki
tego sezonu!

3. Ciekawym trendem są sukienki w stylu cold shoulder, czyli takie, które odsłaniają nasze
ramiona. Wybór jest duży. Możemy postawić na te w stylu boho –
zwiewne, całe białe, zakończone
delikatną koronką. Popularne są
również te przypominające długie koszule lub te we wzory:
kwiaty, kratę lub grochy, które
w tym sezonie powróciły do łask.
Trendy nakrycia głowy na wio
snę 2018

2. Jeśli jednak koronka nie jest
twoim ulubionym wzorem, możesz postawić na kwiaty, które
w tym sezonie odgrywają ważną
rolę. Kwiecista sukienka jest bardzo dziewczęca, więc idealnie
nadaje się na specjalne okazje.
Oprócz jasnych, pastelowych kolorów, modne będą kwiaty na
ciemnym - czarnym bądź grana-

Tego sezonu zdecydowanie
królować będzie beret, który
zresztą jest hitem 2018 roku. Popularne staną się te z woalką, ale
poza nimi możesz postawić też
na klasyczny model z wełny. Kolejnym hitem staną się słomkowe
kapelusze. Według projektantów
możemy wybierać różne ich modele. Modne są fasony w wielkim
rondem. Kapelusze te będą do-

brze komponować się z każdą
stylizacją, a w szczególności
z dżinsem. W trenach na wiosnę
2018 pojawiło się również coś
dla fanek sportu – czapki z daszkiem. Nie dość, że będą świetnie
się prezentować z wieloma stylizacjami, to na dodatek chronią
naszą głowę przed promieniowaniem. Oprócz kapeluszy słomianych popularnością będą się
również cieszyły meloniki i kapelusze kowbojskie. Modne staną
się także daszki, które niestety
nie chronią naszej głowy przed
słońcem, z pewnością jednak zabezpieczą one nasz wzrok. Są
one wygodnymi dodatkami podczas uprawiania sportu. Szczególnym zainteresowaniem będą
cieszyć się kaszkiety. Ostatnim
już trendem modowym tego sezonu staną się... turbany, które
kojarzą nam się z Indiami oraz
Afryką. Są one jednak wykorzystywane do tworzenia codziennych
stylizacji,
które
zaprezentowało wiele modelek
na wybiegach.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIIa

23

JEDYNKA 8/04/2018

KUCHENNY ZAKĄTEK

CIASTO Z WIŚNIAMI I KRUSZONKĄ
MIGDAŁOWĄ
Puszyste ciasto, lekko kwaśne wiśnie i słodka kruszonka migdałowa to połączenie do
skonałe dla każdego fana słodkości!
SKŁADNIKI:
KRUSZONKA

migdały – 75 g
masło – 100 g
brązowy cukier – 125 g
mąka pszenna – 125 g
CIASTO

masło – 150 g
brązowy cukier – 150 g
jaja – 3 szt.
mleko – 100 ml
mąka pszenna – 250 g
proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
cynamon mielony – ¼ łyżeczki
sól – 1 szczypta
tłuszcz do wysmarowania formy
DODATKOWO

wiśnie ze słoika – 500 g
bita śmietana
KROK 1:
PRZYGOTOWUJEMY KRUSZONKĘ

Migdały drobno kroimy. Zagniatamy z
miękkim masłem, mąką i cukrem. Kruszonkę
wstawiamy do lodówki.
KROK 2:
PIECZEMY CIASTO

Miękkie masło, cukier i sól miksujemy, aż do
uzyskania kremowej konsystencji. Dodajemy
pojedynczo jajka i dalej miksujemy. Wsypujemy
mąkę, proszek do pieczenia i cynamon, dodajemy
mleko i ponownie krótko miksujemy. Ciasto
przekładamy do natłuszczonej tortownicy. Wiśnie
dobrze osączamy i rozkładamy na cieście, lekko w
nie wciskając. Ciasto pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do temperatury 180°C przez 20 minut.
KROK 3:
CIASTO POSYPUJEMY KRUSZONKĄ

Kruszonkę rozsypujemy na cieście i
pieczemy w tej samej temperaturze przez kolejne
40 minut aż do zrumienienia. Studzimy i
wyjmujemy z formy. Podajemy z bitą śmietaną.
Smacznego!
Eliza Ciepły, kl. VII a
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CZY WARTO BYŁO PRZECZYTAĆ
"TAJEMNICZY OGRÓD"?
życia, można powiedzieć,
że go uleczyła – tak samo
jak Colina, chłopca, którego razem z Dickiem nauczyli chodzić na nowo.
Powieść dostarcza czytelnikowi wielu wspaniałych
przeżyć.
Moim zdaniem ta lektura
jest warta polecenia każdemu. Można się wzruszyć do
łez i zrozumieć, co w życiu
jest najważniejsze.
Kinga Rusin, kl. IVa

Lekturę pt. „Tajemniczy
ogród” napisała Frances Hodgson
Burnett. Książka opowiada
o dziewczynce, której rodzice
zmarli podczas epidemii cholery.
Po ich śmierci główna bohaterka
przeprowadza się do Anglii. Poznając nowe otoczenie, trafiła na
tajemniczą furtkę do zamkniętego
ogrodu, gdzie nikt nie wchodził
od 10 lat. To właśnie tam rozgrywa się cała akcja i można powiedzieć, że dzieją się cuda i czary.
Opowieść o tajemniczym
ogrodzie warto przeczytać, ponieważ jest emocjonująco ciekawa i wciągająca. Może uczyć
zarówno dzieci, jak i dorosłych
wielu rzeczy. Po przeczytaniu jej
można zrozumieć, jak wielki
wpływ na nas mają ludzie z bliskiego otoczenia. Mary, odkrywając ogród, pobudziła go do

Autorką książki „Tajemniczy ogród” jest Frances
Hodgson Burnett. Pisała
ona powieści, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Do
najbardziej znanych jej utworów
należą: „Mała księżniczka”, "Mały lord” i „Tajemniczy ogród”.
Ta ostatnia to pozycja
wciągająca i interesująca. Ma
wiele ciekawych zwrotów akcji.
Książka w niektórych momentach jest śmieszna, smutna, a nieraz straszna.
Myślę, że tę książkę mogę polecić każdemu, kto lubi czytać.
Moim zdaniem jest to powieść
obyczajowa z elementami przygodowymi, bo główna bohaterka
przeżywa wiele fantastycznych
przygód. Mary zmienia się po
wyjeździe do wuja Cravena,
a dzięki mocy natury udaje się jej
uzdrowić bohaterów książki
i przywrócić rodzinne więzi.
Myślę, że warto poznać tę
niesamowitą opowieść, dlatego
zachęcam wszystkich rówieśni-

ków i miłośników dobrej literatury do przeczytania tej książki.
Daniel Radwan, kl. IVa
Książka pt. „Tajemniczy
ogród” napisana przez Frances
Hodgson Burnett jest lekturą bardzo ciekawą o tematyce obyczajowej.
W powieści najciekawsza
jest przemiana Mary ze złej kapryśnicy w dobrą dziewczynkę
a także uzdrowienie Colina. Moją uwagę przyciągnęła także postać Dicka, ponieważ potrafił on
nawiązać komunikację ze zwierzętami. Tajemniczy ogród sprawia wrażenie magicznego
miejsca, które przemienia ludzi
złych w dobrych, ciekawych
świata. Ludzie w nim odzyskują
radość życia codziennego, cieszą
się każdym kawałkiem ziemi
i poznają wartość przyjaźni.
Książka jest bardzo ciekawa, pokazuje, że życie człowieka
z naturą może być przyjemne
i fascynujące.
Bartosz Bachul, kl. IVa
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W tym numerze gazetki ponownie prezentujemy prace uzdolnionej plastycznie
uczennicy z klasy VIIa  Aleksandry Liszki.
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ZIEMIA, SŁOŃCE, KSIĘŻYC
Słońce

Ziemia

Ziemia to planeta, na której żyjemy. Zbudowana jest
z metalicznego (żelaznego) jądra, grubego skalistego płaszcza
i cienkiej skalistej skorupy
ziemskiej. Większą część (70%)
powierzchni Ziemi pokrywają
wypełnione wodą oceany głębokości kilku kilometrów, ponadto Ziemię otacza gazowa
atmosfera złożona głównie
z azotu i tlenu; zasadnicza część
atmosfery ma kilkadziesiąt kilometrów grubości.
Ziemskie jądro jest źródłem pola magnetycznego, które rozciąga się w przestrzeń kosmiczną.
Pole to chroni powierzchnię
Ziemi przed promieniowaniem
kosmicznym. O jego działaniu
możemy się przekonać, obserwując wskazania kompasu oraz
zorze polarne.
Ziemia wiruje wokół własnej osi, a jej okres obrotu wynosi 1 dzień. Ruch wirowy
Ziemi jest odpowiedzialny za
następstwo dnia i nocy. Poza
tym Ziemia krąży po orbicie
wokół Słońca, a jej obieg wynosi 1 rok. Ziemia obiega Słońce w średniej odległości
150 mln kilometrów. Orbitą
Ziemi jest elipsa o małym mimośrodzie, niemal kołowa.

Słońce jest gwiazdą najbliższą Ziemi i zarazem najjaśniejszym ciałem niebieskim na
ziemskim niebie. Ma średnicę
ponad 100 razy większą niż
Ziemia, a jego masa jest ponad
300 tys. razy większa od masy
Ziemi. Słońce jest jedną z setek
miliardów gwiazd w naszej galaktyce (Drodze Mlecznej).
Składa się przede wszystkim ze
zjonizowanego wodoru i helu.
Słońce nie jest jednorodne,
można wyróżnić w nim trzy obszary: jądro, otoczkę i atmosferę. Patrząc gołym okiem na
Słońce, można obserwować
dolną część atmosfery, zwaną
fotosferą. Fotosfera Słońca ma
temperaturę około 6000K, ale
pojawiają się też na niej obszary
o temperaturze 4000-5000K,
które świecą nieco słabiej i wydają się ciemniejsze. Są one
zwane plamami słonecznymi.
Księżyc

Księżyc to ciało niebieskie będące naturalnym satelitą
Ziemi. Jest znacznie mniejszy
od Ziemi. Ma średnicę około 4
razy mniejszą niż średnica Ziemi i 80 razy mniejszą masę. Na
powierzchni Księżyca można
wyróżnić morza, czyli ciemne
obszary pokryte warstwą skał
bazaltowych i wyżyny (góry)jasne obszary, które stanowią
wzniesienia.
Powierzchnia
Księżyca usiana jest dużą liczbą
mniejszych i większych kraterów uderzeniowych. Księżyc
nie ma hydrosfery ani atmosfery. Księżyc krąży w średniej
odległości 384 tys. kilometrów
od środka Ziemi.
Obserwując z Ziemi tarczę
Księżyca, zauważamy zmiany
jego oświetlenia, czyli fazy:
Nów występuje, gdy Księżyc
znajduje się między Ziemią
a Słońcem;
Pierwsza kwadra, gdy oświetlona jest połowa tarczy Księżyca (prawa);
Pełnia występuje, gdy Księżyc
znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce;
Ostatnia kwadra, gdy oświetlona jest połowa tarczy Księżyca
(lewa).
Z Księżycem związane są też
inne zjawiska astronomiczne,
zwane zaćmieniami.
Siła oddziaływania grawitacyjnego Księżyca nie jest duża, ale
ma wpływ na powierzchnię
Ziemi. Przejawia się zwłaszcza
na oceanach, przyczyniając się
do powstania pływów morskich
– przypływów i odpływów wód.
mgr Elżbieta Iciek
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PIŁKA RĘCZNA

11 kwietnia 2018 roku
w Suchej Beskidzkiej odbyły się
finały powiatowe piłki ręcznej
dziewcząt. Tego dnia na zawodach zjawiły się drużyny z takich
miejscowości, jak: Toporzysko,
Budzów, Sucha Beskidzka oraz
Zawoja Centrum.
Walka o pierwsze miejsce była
bardzo wyrównana. Zwycięzcy
turniejów półfinałowych zagrali
o III miejsca, a drużyny, które

awansowały z II miejsca, zagrały
w finale. Pierwszy mecz rozegrały dziewczęta z Suchej oraz z Zawoi. Rozgrywka zakończyła się
wynikiem 6:1- niestety dla gospodarzy.
Następny mecz rozegrał się
pomiędzy SP Toporzysko a SP
Budzów, po którym można było
wyłonić drugiego finalistę, którym była drużyna z Toporzyska.
Po dogrywce mecz zakończył się
wynikiem 6:5.
O III miejsce pojedynek sto-

czyły
SP Zawoja
i SP
Budzów.
W pe
wnym
momencie mogło się wydawać, że i tutaj będzie potrzebna dogrywka. Dziewczęta
z Budzowa szybko jednak odrobiły straty i doprowadziły do
wyniku końcowego
8:6.
Na zakończenie
zawodów wręczono
oprócz pucharów
oraz dyplomów indywidualne statuetki. W drużynie
z Zawoi Centrum
uzyskała ją Aleksandra Iciek.
Pomimo tego, że
zawodniczkom reprezentującym
naszą szkołę nie
udało się osiągnąć
tym razem wyższego wyniku,
gratulujemy
uczestnictwa
w finałach powiatowych oraz nieustępliwości oraz
waleczności!

Aleksandra Iciek, kl. IIIa
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CI, KTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ!
Marta Pająk
Chaos

Idę
Czemu świat się cofa?
Walczę
Czemu czuję smak porażki?
Kocham
Czemu czuję pustkę?
Wyjaśniam
Czemu wszystko pomieszałam?
Wracam
Czemu nie wskazujesz drogi?
Odeszłam.
Marta Pająk
Co czujesz?

Czuje, że płaczę,
A łez nie ma.
Czuję, że walczę,
A rezultatów nie ma
Czuję, że jesteś obok,
A jednak idę sama.
Czuję wiele,
A w głowie pustkę mam.
Czuję, że mi kibicujesz,
A brak mi wiary w siebie.
Czuję tyle…
Marta Pająk
Jesteś naprawdę

Kiedy na mnie patrzysz,
naprawdę
widzisz.
Kiedy do Ciebie mówię,
naprawdę
słuchasz.
Kiedy milczę,
naprawdę
rozumiesz.
Kiedy mówisz „kocham”

naprawdę
czujesz.
Marta Pająk
Wycieczka

Chodź ze mną, przejdziemy się.
Na górze są oczy
Pełne bólu
Poniżej spływają łzy,
(Proszę uważać, może być ślisko)
Doszliśmy do uśmiechu
Duży, nieszczery
uśmiech.
Chcesz go takiego widzieć.
Poniżej znajduje się serce.

Proszę uważać,
ciągle bije.
Przed nami ugięte nogi.
Chyba ciało upadło.
Podobała się wycieczka?
Ty ją zaplanowałeś...
Marta Pająk
Życia sens

Napiszę dwa słowa
Zawrą one życia sens
„Co powiesz?”- zapytasz
Odpowiem „kocham Cię”
I zrozumiesz po co żyjesz.

30

ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU

tą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do
nauki, a jak orzeł, to pójdę na
dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.
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***
Po klasówce z matematyki
rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.

***
Nauczyciel na lekcji matematyki:
***
- Maryno, skoro w jednej dłoni
Ojciec do syna:
mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą jabłek to znaczy, że...?
***
przedłużony na następny Maryna odpowiada:
Wykładowca zwraca się do stu- klasą
- To znaczy, że ma pan bardzo
rok.
dentów:
duże dłonie, proszę pana.
- Osoba, która odpowie na moje
następne pytanie, ma zaliczone
***
***
zajęcia i może iść do domu.
egzaminu jeden ze stu- - Puk, puk!
Ktoś z sali rzuca w tym momen- Podczas
dentów
poprosił
okna. - Kto tam?
cie długopis pod nogi prowadzą- Profesor zezwoliłoi otwarcie
- Matematyka.
powiedział:
cego.
- Okno można otworzyć, orłów tu - Sama?
- Kto to zrobił?!
- Nie, z zagrożeniem.
nie ma, nie wyfruną.
- Ja. Dziękuję, do widzenia.
Po egzaminie, gdy już wszyscy
Eliza Ciepły, kl. VIIa
wychodzili profesor słyszy:
***
Ooo! Patrzcie, profesor też wyNa boisku szkolnym rozmawia -chodzi
drzwiami...
dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem mone-

Myśli miesiąca:

"Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki:
nic nie mów,
nic nie rób,
nikim nie bądź".
Arystoteles
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