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DNI JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach od 14 do 18 maja
w naszej szkole odbyły się Dni
Języków Obcych.
W pierwszym dniu 98 uczniów
z klas od VI do III gimnazjum
prezentowało swoje zdolności ar-
tystyczne w konkursie malowa-
nia koszulek, które miały
przedstawiać wybrane symbole
krajów anglo- i niemieckojęzycz-
nych. W tej konkurencji najlep-
szymi okazali się:
Anna Smyrak z klasy IIb, która
zajęła I miejsce, Artur Dudoń
z tej samej klasy - zdobywca II
miejsca oraz Patrycja Kuś- zwy-

ciężczyni III miejsca z klasy IIa.
Ponadto przyznano wyróżnienia:
Mateuszowi Markowi z IIa,
Klaudii Gaweł i Marii Woźniak
z IIb oraz Wiktorii Hurbol z VIb.
W następnym dniu naszych ob-
chodów odbył się konkurs druży-
nowy "Eksperci Językowi",
w którym wzięło udział 6 zespo-
łów pięcioosobowych z każdej
klasy gimnazjalnej oraz siódmej .
Drużyna musiała zmierzyć się
z zestawem konkursowym skła-
dającym się z siedmiu zadań,
które wymagały znajomości kul-
tury, historii i tradycji krajów na-
uczanych języków, znajomości

słownictwa oraz umiejętności
czytania i słuchania ze zrozumie-
niem. Wśród zadań znalazły się
ćwiczenia na tłumaczenie frag-
mentów bajek, wykorzystanie
wiedzy w praktyce, czyli odgry-
wanie scenek tematycznych oraz
doskonalenie słownictwa z za-
kresu tematyki: człowiek/szko-
ła/rodzina/dom/sport/żywienie
poprzez ciekawe gry dydaktycz-
no-leksykalne.
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“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem

się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się

innego sposobu myślenia o rzeczach.”
‒ Flora Lewis
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Zwycięsko z tego działania
wyszła klasa IIIb gimnazjum,
która zajęła I miejsce, z maksy-
malną liczbą punktów 50. Na II
miejscu uplasowała się klasa IIIa
gimnazjum z łączną sumą punk-
tów- 45,5. Na podium znalazła
się także klasa IIb gimnazjum
z wynikiem 37 punktów. Miejsce
IV przypadło klasie VIIa z 36
punktami, klasa IIa zdobyła 33
punkty i miejsce V, a klasa VIIb
zajęła miejsce VI z wynikiem
27,5 punktu.

W dniu 18.05.2018 r. odbył się
finał obchodów czyli przedsta-
wienie “Romeo i Julia” w wersj i
angielsko-niemiecko-włoskiej
w wykonaniu uczniów klas II
i III gimnazjum, którzy przenieśli
nas do włoskiej Verony, gdzie
mogliśmy być świadkami szere-
gu nieporozumień, kłótni oraz za-
kazanej miłości. U nas na
szczęście wszystko zakończyło
się pomyślnie. Następnie przy-
szedł czas, który był niezwykle
ważny dla tych, którzy przygoto-
wywali się przez długi czas do

prezentacji
swojego ta-
lentu wokal-
no-artystyc
znego. Mam
na myśli
utwory an-
gielskie
i niemieckie
w wykona-
niu naszych
szkolnych
artystów. Po
wysłuchaniu

wszystkich wykonawców, po
burzliwych obradach jury
w składzie Pan Dyrektor Kry-
stian Kaznowski, Pani Dyrektor
Lucyna Toka, Pani Joanna Pacy-
ga oraz poraz pierwszy w tym
roku reprezentanci klas III gim-
nazjum Anna Pacyga i Kamil
Mikołajczyk wybrało zwycięz-
ców: w kategori solistów: I miej-
sce zajęła Adrianna Basiura,
która wykonała “Say some-
thing”- Adele, II miejsce zdobył
Maciej Makoś, który prezentując
utwór Jana Kiepury „Ob blond,
oh braun ich liebe alle Fraun”,
zachwycił swym operowym śpie-
wem widownię a śpiewając pio-

senkę “Ghost Town”- Adama
Lamberta sprawił, że na twarzach
widzów pojawił się uśmiech, a to
wszystko dzięki Jakubowi Smy-
rakowi i Antoniemu Bogdanowi,
którzy towarzyszyli mu w tym
utworze.
III miejsce zajęła Anna Smyrak
za wykonanie “Of Monster And
Men”.

DNI JĘZYKÓW OBCYCH
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DNI JĘZYKÓW OBCYCH
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Natomiast wyróżnienie
zdobyły Karolina Trzebuniak
(“Rather be”), Marzena Spyrka
(“Everytime we touch”) oraz Pa-
trycja Pena (“Please tell Rosie”).
W kategori zespołowej niepoko-
nani okazali się Mateusz Front,
który wraz z Michałem Sałacia-
kiem zaprezentował utwór hard
rockowy- “Monster”- Skilleta.
II miejsce przypadło także Mate-
uszowi Frontowi tym razem za-
brzmiał on w duecie z Natalią
Smyrak w niemieckim “Hallelu-
ja”.
III miejsce przypadło klasie VIb,
którą mogliśmy podziwiać w pio-
sence “Ain’t your mama”- Jenni-
fer Lopez. W tym dniu
mogliśmy także poznać język oj-
czysty naszego młodszego kolegi
Ivana- ucznia klasy VIIa, który
podzielił się z nami wiedzą o je-
go ojczystym kraju, a mianowi-
cie o Ukrainie. Natomiast Marta
Pająk uczennica klasy IIIb gim-
nazjum stała się najlepszym do-
wodem na to, że jak ktoś chce to

może. Marta opowiedziała
po hiszpańsku o swoich ma-
rzeniach, o tym, że chciałaby
zdawać maturę z tego języka,
zaprezentowała najważniej-
sze zasady pisowni i wymo-
wy oraz nauczyła nas
podstawowych zwrotów po-
witalnych i pożegnalnych
używanych w Hiszpanii.
Trzymamy mocno kciuki!
Oprócz śpiewów, występów,
zmagań językowych mogli-
śmy także obejrzeć zwycię-
ski teledysk, w wykonaniu
reprezentantów klasy IIb do
piosenki niemieckojęzycznej
" Eins, zwei Polizei".

Na ogromne uznanie zasługują
pani Edyta Chowaniak oraz pani
Katarzyna Hurbol, które przyczy-
niły się do zorganizowania tej
imprezy. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie, wsparcie, An-
nie Smyrak i Weronice Zachurze
za przygotowanie plakatów infor-
macyjnych, Mateuszowi Dyrczo-
wi i Rafałowi Dolechowi za
obsługę techniczną oraz Radzie

Rodziców za ufundowanie na-
gród dla najlepszych. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy sukce-
sów tych dużych i tych mniej-

szych i zapraszamy za
rok - szkoda że beze mnie.

Marzena Spyrka, kl. IIIb

DNI JĘZYKÓW OBCYCH
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Dnia 12.04.2018 roku wraz
z panem Łukaszem Stopką oraz
panem Trzebuniakiem wybrali-
śmy się po odebranie nagród
z Międzynarodowego Konkursu
„Mieszkam w Beskidach”. Miej-
sce rozdania nagród nastąpiło
w sali teatralno-kinowej Wado-
wickiego Centrum Kultury
w Wadowicach. Każdy z laure-
atów został wywołany i wycho-
dził na scenę po odbiór
upominku. Na początku było roz-
danie wyróżnień i po odbiór mo-
jego dyplomu poszedł opiekun –
pan Łukasz Stopka. Następnie po
odebranie III miejsca w kategorii
rysunek poszła Aleksandra Iciek,
za Nikodema Fujaka w kategorii
makieta (II miejsce) nagrodę ode-
brał pan Łukasz, Aneta Kudzia
oraz Beata Radwan zajęły II
miejsce w kategorii makieta. Ali-
cja Pająk zdobyła I miejsce w ka-
tegorii rysunek.

Julia Pietrusa, kl. IIIa

KONKURS PLASTYCZNY
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Rano o godz. 7:00 wszyscy
uczestnicy wycieczki spotkali się
na parkingu obok szkoły, po
czym ruszyliśmy w stronę Biesz-
czad. Podróż trwała około pięciu
godzin.

Pierwszego dnia zwiedzili-
śmy Miasto Szkła w Centrum
Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Mieliśmy okazję zobaczyć, jak
wygląda praca przy produkcji
szkła. Uczestniczyliśmy również
w warsztatach plastycznych zor-
ganizowanych przez pracowni-
ków muzeum. Najważniejszymi
atrakcjami Centrum są interak-
tywne pokazy produkcji i zdobie-
nia szkła, w których turyści mogą
brać czynny udział. W piwnicach
przedprożnych oraz w sali wy-
staw czasowych zapoznać się na-
tomiast można z ekspozycjami
prezentującymi zarówno szkło ar-
tystyczne, wykonane przez naj-
lepszych polskich twórców, jak

i użytkowe – wspaniałe przykła-
dy najwyższego kunsztu wzor-
nictwa użytkowego.
Na turystów czekają także rozwi-
jające kreatywność zajęcia z edu-
kacji plastycznej , bogata oferta
wydarzeń kulturalno-rozrywko-
wych oraz sklep z ręcznie wyko-
nanymi pamiątkami.

Później spacerowaliśmy po
skansenie w Sanoku, czyli Mu-
zeum Budownictwa Ludowego.
Zobaczyliśmy tam miasteczko
z okresu XIX wieku, dowiedzie-
liśmy się również, jak wyglądało
życie mieszkańców wsi w tym
okresie.

Park Etnograficzny w Sa-
noku należy do najpiękniejszych
muzeów na wolnym powietrzu
w Europie (malownicze położe-
nie na prawym brzegu Sanu
u podnóża Gór Sanocko-Turczań-
skich dość wiernie odzwierciedla
fizjografię Podkarpacia). Na ob-

szarze 38 ha prezentowana jest
kultura polsko-ukraińskiego po-
granicza we wschodniej części
polskich Karpat (Bieszczady, Be-
skid Niski) wraz z Podkarpa-
ciem. Poszczególne grupy
etnograficzne (Bojkowie, Łem-
kowie, Pogórzanie i Dolinianie)
posiadają oddzielne sektory eks-
pozycyjne znakomicie dostoso-
wane do fizjografii terenu.

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI W BIESZCZADY
Od 07.05 do 09.05 2018r. klasy piąte i szóste pojechały na trzydniową wycieczkę w Biesz
czady. Opiekunkami podczas tej wycieczki były panie: Katarzyna Sieniawska, Katarzyna
Hurbol, Lucyna Sroka oraz Teresa Kozina. Naszym przewodnikiem w trakcie podróży była
pani Anita.
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Następnie pojechaliśmy do
hotelu ,,Strwiąż”, w którym mie-
liśmy zaplanowany nocleg. Na-
zwa hotelu wzięła się od nazwy
rzeki, która nieopodal płynęła.

Kolejnego dnia zobaczyli-
śmy jedną z cerkwi znajdujących
się w Ustrzykach Górnych. Po-
tem wyszliśmy na szczyt Połoni-
ny Caryńskiej . Mieliśmy tam
dwudziestominutową przerwę.
Po przerwie udaliśmy się w drogę
powrotną. Na koniec pani Anita
zabrała nas do rezerwatu,
w którym przebywały żubry.

Trzeciego dnia odbyliśmy
rejs statkiem po Jeziorze Soliń-
skim. Spacerowaliśmy tam rów-
nież po zaporze, która miała aż
82 m wysokości. Następnie poje-

chaliśmy
do Leska, gdzie
zwiedziliśmy je-
den z zamków
wzniesionych
w okresie renesan-
su. Zamek w Le-
sku pochodzi
z XVI w. Budowę
rozpoczęto w roku
1538 z inicjatywy
marszałka wielkie-

go koronnego Piotra Kmity herbu
Szreniawa w miejscu dawnego
zamku drewnianego. Ród Kmi-
tów z pobliskiego Sobienia mu-
siał zmienić siedzibę, bowiem
dotychczasowa, położona na wy-
sokiej górze nie miała możliwo-
ści rozwoju, poza tym została
poważnie zniszczona przez Wę-
grów.

Później zwiedziliśmy ruiny
klasztoru Karmelitów Bosych
w Zagórzu. Na wzgórzu nad
Osławą, zwanym Marymontem,
wznoszą się ruiny warownego
klasztoru i kościoła Karmelitów
Bosych, którego fundatorem był
Jan Franciszek Stadnicki. Oto-
czony murem obronnym kom-
pleks budowli, do których

należały także foresteria, szpital
dla weteranów wojskowych (po-
za murami klasztornymi) i kor-
degarda, powstał na początku
XVIII wieku, a pierwotny akt
fundacji miał miejsce prawdopo-
dobnie w 1700 roku. Zakonnicy
przybyli do Zagórza w 1714 ro-
ku. Biskup przemyski, Jan Kazi-
mierz de Alten Bohum dokonał
uroczystego wprowadzenia i po-
święcił kamień węgielny pod ko-
ściół klasztorny (początkowo pw.
Nawiedzenia, później Zwiasto-
wania NMP). Świątynię wznie-
siono w stylu barokowym,
a bezwieżowa, trójprzęsłowa fa-
sada nawiązywała do rzymskiego
kościoła Il Gesu.

Około godziny 14.00 uda-
liśmy się w drogę powrotną.
W czasie podróży zatrzymaliśmy
się w McDonaldzie i tam zjedli-
śmy obiad. Wróciliśmy do domu
około godziny 22.30.

Bardzo podobała mi się ta
wycieczka. Nigdy jej nie zapo-
mnę.

Karolina Trzebuniak,
kl.VI ,b

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI W BIESZCZADY



8 JEDYNKA 9/05/2018PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

W dniach od 10 do
11 maja wraz z moja klasą VIIb
i klasą VIIa uczestniczyliśmy
w wycieczce Szlakiem Orlich
Gniazd.

Pierwszego dnia odwiedzi-
liśmy Dolinę Prądnika, gdzie
udaliśmy się do muzeum Ojcow-
skiego Parku Narodowego. Obej-
rzeliśmy tam prezentację
multimedialną na temat tego
miejsca i liczne wystawy. Następ-
nie udaliśmy się malowniczym
szlakiem do jaskini zwanej Grotą
Łokietka, w której według legen-
dy Władysław Łokietek schronił
się na okres sześciu tygodni po
ucieczce z Krakowa przed woj-
skami czeskiego króla Wacława
II. Po zwiedzaniu jaskini skiero-
waliśmy nasze kroki do ruin zam-
ku położonego nieopodal. Po
jego zwiedzaniu udaliśmy się

w dalszą drogę. Po przerwie na
obiadokolację i zakwaterowaniu
udaliśmy się na nocny spacer po
ruinach zamku w Ogrodzieńcu
położonego we wsi Podzamcze,
który zbudowany został w XIV
w wieku przez ród Włodków Su-
limczyków.

Następnego dnia odwiedzi-
liśmy słowiańską osadę na Górze
Birów, której wysokość wynosi

46 m. n.p.m. Po jej zwiedzeniu
skierowaliśmy się już do przed-
ostatniego punktu naszej wy-
cieczki, czyli do Zamku
w Pieskowej Skale. Wybudowa-
ny w pierwszej połowie XIV
wieku przez Kazimierza III
Wielkiego był zamkiem obron-
nym Orlich Gniazd. Następnie
pieszo przeszliśmy do wizytówki
Ojcowskiego Parku Narodowe-
go, czyli Maczugi Herkulesa.
Stoi ona na skale zwanej Forte-
pianem o wysokości 8-12 m, zaś
wysokość samej maczugi wynosi
ok. 25 m.

Najbardziej zaciekawiły
mnie – Grota Łokieta, Maczuga
Herkulesa, Zamek w Ogrodzień-
cu. Było super! Wycieczkę uwa-
żam za udaną.

Szymon Kudzia-Sas, kl. VIIb

WYPRAWA SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną KrakowskoCzęsto
chowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury, gdzie
o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośród przepięknych pa
górków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych ostańców, stwarzając
wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W od
ległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady ludzkie. Na
początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, które chronić
miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim.
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WYPRAWA SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
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W dniu 24.05.2018r.
o godz. 8:00 uczniowie klas IV
zebrali się w szkolnych szatniach.
Czekały tam na nas nasze wycho-
wawczynie: pani Teresa i pani
Wiesława oraz pan Mariusz, któ-
ry w tym dniu pełnił rolę prze-
wodnika. Celem naszej wyprawy
była wizyta w schronisku na
Markowych Szczawinach.

Miły kierowca zawiózł nas
swym autokarem na Przełęcz
Krowiarki, skąd wyruszyliśmy
pieszo na górski szlak. Szliśmy
przez las, tak zwanym Górnym
Płajem. Mijaliśmy Mokry Sta-
wek, podziwialiśmy rośliny i słu-
chaliśmy szumiących drzew,
niektórzy jednak zakłócali spokój
słuchaniem głośnej muzyki. Cie-
kawym a jednocześnie przeraża-
jącym wydarzeniem było
spotkanie długiej i zakręconej
żmii.

Po około dwóch godzinach
nareszcie dotarliśmy do upra-
gnionego celu - schroniska.

Wszyscy byli zmęczeni, ale po
chwili odpoczęli, zjedli drobne
przekąski, nabrali sił i mogliśmy
iść dalej . Podczas zwiedzania
okazało się, że przodek naszego
kolegi z klasy, a dokładnie jego
pradziadek, wybudował stary do-
mek na przeciwko schroniska.

Ze schroniska wracaliśmy
inną drogą, która była bardzo
dłuuuuuga i wyczerpująca. Szlak
zaprowadził nas na Czatożę, skąd
autokar zawiózł nas do szkoły.

Wycieczka była bardzo
udana. Mimo że musieliśmy się
trochę zmęczyć, było zabawnie
i miło. Mieliśmy dużo okazji do
rozmów, śpiewów, wygłupów
i integracji.

Nadia Trybała, kl. IVA

Warto wiedzieć
Schronisko PTTK na Markowych
Szczawinach – schronisko gór-
skie na północnych stokach Ba-
biej Góry. Znajduje się na
polanie Markowe Szczawiny na

wysokości 11 80 m. Schronisko
zostało wybudowane z inicjaty-
wy prezesa Oddziału Babiogór-
skiego Towarzystwa
Tatrzańskiego (później PTT)
dra Hugona Zapałowicza (patro-
na naszej Szkoły). Jego otwarcie
nastąpiło 15 września 1906r.
W 1922 odbyła się pierwsza roz-
budowa schroniska. Kolejne roz-
budowy w latach 1925, 1 926,
1 931 i 1 934 uczyniły obiekt
przestronnym i nowoczesnym.
Na przełomie maja i czerwca
2007 dokonano całkowitej roz-
biórki pierwszego schroniska. Na
jego miejscu powstał nowy
obiekt otwarty dla turystów 21 li-
stopada 2009. Jest to dwukondy-
gnacyjny budynek murowany
z cegły, a od zewnątrz wykoń-
czony kamieniem. Posiada 12
kolektorów słonecznych. Dyspo-
nuje 40 miejscami noclegowymi,
posiada jadalnię kuchnię tury-
styczną, suszarnię odzieży
i przystosowany jest do obsługi
osób niepełnosprawnych.
Obok schroniska znajduje się dy-
żurka GOPR (tzw. GOPR-ówka
z 1950), do której w 2011 roku
przeniesiono siedzibę Muzeum
Turystyki Górskiej , mieszczące-
go się do tej pory w niewielkim
budynku przy schronisku. Znaj-
duje się tu także ściana wspi-
naczkowa i rosną dwie
nasadzone, duże limby.

źródło: wikipedia.org

WYPRAWA CZWARTOKLASISTÓW

DO SCHRONISKA
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Dnia 29 maja 2018 roku
nasza klasa (VIb) wybrała się na
ognisko klasowe, na które szli-
śmy pieszo. Ognisko odbyło się
na skwerku edukacyjnym w Za-
woi Wełczy.

Po przyjściu do szkoły
i odbyciu lekcji języka polskiego
razem z naszą wychowawczynią
- panią Lucyną Sroką - poszli-
śmy do Lewiatana i każdy kupił
sobie coś do jedzenia i picia. Na-
stępnie wyruszyliśmy pieszo do
Zawoi Wełczy. Po pewnym cza-
sie dotarliśmy na skwerek, gdzie
czekali już na nas mama Bartosza
Galusa, mama Bartłomieja Raka
oraz właściciel skwerku. Ognisko
także było już rozpalone, więc
postanowiliśmy upiec swoje kieł-
baski i je zjeść. Później zaczęli-
śmy zabawę w „wypukiwanego”.
Gdy skończyliśmy grę, pani po-
wiedziała, że mamy się wpisać
do książki pamiątkowej . Następ-
nie wyruszyliśmy, by osiągnąć
dalszy cel naszej wycieczki -
schronisko młodzieżowe. Szli-
śmy, rozmawialiśmy i się wygłu-

pialiśmy i tak zleciało nam około
15 minut drogi. Chłopcy zaczęli
grę w piłkę nożną, a my, dziew-

czyny, spacerowałyśmy i bawiły-
śmy się na placu zabaw. Około
godziny dwunastej osoby, które
nie mieszkały w Zawoi Wełczy,
udały się w drogę powrotną do
szkoły, gdzie każdy się śmiał
i miał jeszcze więcej energii niż
wcześniej .

Moim zdaniem ten dzień
był bardzo udany, ponieważ mo-
głam spędzić cały dzień z klasą
i było bardzo zabawnie. Chętnie
powtórzyłabym to ognisko jesz-
cze raz.

Amelia Zając, kl. VIb

OGNISKO KLASOWE SZÓSTOKLASISTÓW
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MAJOWE ŚWIĘTA POLAKÓW

W trakcie występu dzieci
recytowały wierszyki i śpiewały
piosenki, np.. : ,,Wiwat maj’’ .
Podczas apelu była pokazana
również prezentacja, na której
były zawarte zdjęcia, m.in. stra-
żaków gaszących pożar.
Na koniec dyrektor szkoły wy-
głosił krótkie przemówienie, któ-
re odnosiło się do świąt
obchodzonych w maju.

Przedstawienie zakończyło
się około godziny 12:00. Po ape-
lu uczniowie wrócili do klas,
gdyż zostało jeszcze kilka minut
lekcji.
Karolina Trzebuniak, kl.VI b

30 maja 2018r. o godz. 11:30 w naszej szkole odbył się apel z okazji świąt majowych.
Przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy piątej ,,a’’ i ,,b’’ oraz pani Anna Maśnica
i pan Mariusz Zasadziński.
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MAJOWE ŚWIĘTA POLAKÓW

WARTO WIEDZIEĆ!

Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy

1 maja to święto państwo-
we ustawowo wolne od pracy. To
Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy wprowadzony
w 1889 roku dla upamiętnienia
wydarzeń majowych w Chicago
w Stanach Zjednoczonych. Świę-
to to jest uczczeniem pamięci
licznych ofiar, które domagały
się między innymi ośmiogodzin-
nego dnia pracy. Znaczenie Świę-
ta Pracy w Polsce nieco zmieniła
najnowsza historia, kiedy święto-
wanie było obowiązkiem.. .
Dzień św. Józefa Robotnika.
1 maja to również dzień św. Józe-
fa Robotnika. 1 maja 1955 r. Oj-
ciec Święty Pius XII, zwracając
się do Katolickiego Stowarzysze-
nia Robotników Włoskich, usta-
nowił ów dzień św. Józefa
Rzemieślnika, podkreślając rów-
nież religijny akcent świeckiemu,
obchodzonemu na całym świecie
od 1892 r., świętu pracy. W ko-
ściołach naszej diecezji jest wiele
obrazów przedstawiających św.
Józefa przy pracy; jako Opoka
Świętej Rodziny pracował, by
utrzymać powierzonych swojej
opiece Marię i Jezusa.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej

2 maja jest świętem wyjąt-
kowym. Od 2004 roku obchodzi-
my tego dnia Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej .
W czasach PRL-u tego dnia zdej-

mowano flagi państwowe, aby
nie były eksponowane w dniu
zniesionego przez władze komu-
nistyczne święta Konstytucji 3
maja. W tym dniu, w 1945 roku,
żołnierze polscy zawiesili biało-
czerwony sztandar na kolumnie
Siegessäule w Berlinie w trakcie
zdobywania tego miasta.

Konstytucja 3 maja

3 maja upamiętnia wpro-
wadzenie w Polsce Konstytucji.
Ta ustawa zasadnicza zatwier-
dzona przez Sejm Czteroletni
w roku 1791 była efektem pracy
i zabiegów stronnictwa patrio-
tycznego, które dążyło do zrefor-
mowania zmurszałego ustroju
ówczesnej Rzeczypospolitej . Ist-
niała nagląca potrzeba uzdrowie-
nia Polski, wyciągnięcia jej
z anarchii i uczynienia rządną.
Reformy Sejmu i Konstytucja
miały na celu wzmocnienie we-
wnętrzne kraju, przywrócenie je-
go dawnej świetności. Głównymi
autorami Ustawy Rządowej , bo
taką nazwę nadano Konstytucji 3
maja, byli: Stanisław August Po-
niatowski, Ignacy Potocki, Stani-
sław Małachowski, Hugo
Kołłątaj .

Święto Matki Bożej Królowej
Polski

1 kwietnia 1656 r. Jan Ka-
zimierz podczas podniesienia na
mszy św. w katedrze lwowskiej
zszedł z tronu, złożył berło i ko-
ronę, i padł na kolana przed obra-
zem Matki Bożej , nazywając ją
Królową Korony Polskiej .

W 1923 r. Kongregacja Obrzę-
dów Stolicy Apostolskiej wyzna-
czyła święto Matki Bożej
Królowej Polski na 3 maja, a do
litanii loretańskiej , śpiewanej
podczas majowych nabożeństw,
oficjalnie dołączono wezwanie
„Królowo Korony Polskiej”,
później „Królowo Polski” –
„módl się za nami”. Od czasów
ostatniej reformy liturgicznej
podniesiono 3 maja do rangi uro-
czystości. 3 maja z ulic miast
miały znikać wspomniane na po-
czątku flagi, po to właśnie, aby
nie łączyć tego święta z kościel-
nym i maryjnym 3 maja.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień
Strażaka to święto strażaków
i straży pożarnej , chociaż oficjal-
nie ustanowione dopiero
w 2002r., od setek lat obchodzo-
ne jest w Polsce w dniu imienia
patrona tej grupy zawodowej , św.
Floriana. Święto jest okazją do
wyrażenia wdzięczności straża-
kom (zawodowym i ochotnikom)
za ich niebezpieczną i ciężką
pracę niejednokrotnie ratującą
zdrowie i życie ludzi.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATKI

Historia Dnia Matki sięga
czasów antycznych, kiedy to sta-
rożytni Grecy i Rzymianie ota-
czali kultem matki-boginie -
symbole płodności i urodzaju.
Czczenie matek cieszyło się du-
żym powodzeniem również
w Anglii, gdzie w XVII wie-
ku obchodzono wolne od pracy
święto „Niedziela u Matki”. Do
rytuału tego dnia należała wizyta
w katedrze oraz obdarowywanie
matek prezentami - głównie
kwiatami i słodyczami. Święto to
było obchodzone przez ok. dwa
wieki, a następnie powróciło po
zakończeniu II wojny światowej .

W Stanach Zjednoczonych histo-
ria Dnia Matki rozpoczyna się
w roku 1858, kiedy to Ann Maria
Reeves Jarvis ogłasza „Dni Mat-
czynej Pracy”. Julia Ward Howe,
od 1872 roku, pracuje natomiast
nad wypromowaniem „Dnia Ma-
tek dla Pokoju”. W końcu,
w 1905 Ann Marie Jarvis (córka

Ann Jarvis) popularyzuje Dzień
Matki, który z czasem zaczyna
być obchodzony w niemal
wszystkich stanach. W 1914 ro-

ku Kongres USA uznaje Dzień
Matki za święto narodowe.
Historia Dnia Matki w Polsce
związana jest z Krakowem, gdzie
w 1914 roku święto to było ob-
chodzone po raz pierwszy. Od
tamtego odległego momentu
dzień matki jest w Polsce obcho-
dzony co roku. 26 maja nasze
mamy są obdarowywane kwiata-
mi, bombonierkami, laurkami
oraz innymi upominkami.

Julia Klimasara, kl. IIa

Dzień Matki jest świętem międzynarodowym, aczkolwiek w różnych krajach jest obcho
dzony w różnych terminach. Na przykład w Norwegii jest to druga niedziela lutego, w Taj
landii jest to 12 sierpnia, a w Indonezji 22 grudnia. W Polsce Dzień Matki przypada na 26
maja  i o tym wszyscy wiemy, ale czy wiemy również, jak wygląda historia Dnia Matki?
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WYWIAD Z PANIĄ
BEATĄ WARTĄMADEJ

 Jakie jest pani motto życiowe?
-,,Napisz na piasku to, co dajesz,
wyryj na skale to, co otrzymu-
jesz’’ .

 Jaka jest pani ulubiona książ
ka?
- Moją ulubioną książką jest ,,Ja-
maica Inn’’ - jest to brytyjska
książka napisana przez Daphne
du Maurier. To triller romantycz-
ny

 Co pani najbardziej ceni w lu
dziach?
- Najbardziej cenię bezinteresow-
ność, a szczególnie u młodzieży.

 Czym najchętniej zajmuje się
pani w wolnych chwilach?
- Gdy mam odrobinę wolnego

czasu, to czytam wszystko, co
wpadnie mi w ręce oraz szukam
pomocnych filmików, które dają
mi inspirację do tworzenia niety-
powych lekcji.

 Ile lat pracuje pani w szkole?
- Pracuję od 1996 do teraz - jest
to 21 lat i 8 miesięcy.

 Co skłoniło panią do podjęcia
pracy w zawodzie nauczyciela?
- Przede wszystkim przypadek.
Język angielski wtedy wchodził
do szkół, a brakowało nauczycie-
li, którzy mogliby uczyć tego ję-
zyka. W 1995 roku wróciłam
z Wielkiej Brytanii, gdzie uczęsz-
czałam do szkoły językowej .

 Jaka funkcja iDziennika jest

według pani najciekawsza
i dlaczego?
- iDziennik nie jest ciekawy, lecz
pomocny, np. w liczeniu fre-
kwencji czy też zapisywaniu za-
dań domowych. Dzięki tej opcji
żaden uczeń nie może się wytłu-
maczyć, że nic nie wiedział o za-
daniu domowym lub nikt mu nie
powiedział, co było zadane.

 Czy lubi pani uczyć i dlacze
go?
- Gdybym nie lubiła uczyć, za-
pewne bym tego nie robiła. Lubię
dzielić się wiedzą z uczniami,
lecz często nie jest to łatwe.

 Interesuje się pani bieżącymi
sprawami Anglii, które według
pani są najciekawsze?
- Bieżącymi się nie interesuję,
lecz historią Wielkiej Brytanii,
tak. Najbardziej ciekawi mnie
okres wiktoriański, w którym pa-
nowała królowa Wiktoria.

 Dziękujemy za wywiad.
- Dziękuję.

Rozmawiali: Piotr Pacyga,
Edwin Giertuga, kl. VIa

Pani Beata WartaMadej od ponad dwudziestu lat zajmuje w naszej szkole stanowisko
nauczyciela języka angielskiego i z pasją oddaje się temu zawodowi, przekazując kolej
nym rocznikom uczniów wiedzę o języku i kulturze krajów anglojęzycznych. W dzisiej
szym numerze możecie przeczytać m.in. o tym, czym kieruje się w życiu i co ceni
u uczniów.
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PAPIEŻ JAN XXIII

Każdy może zostać papieżem
Gdy 9 października 1958 r.

zmarł po niemal 20 latach ponty-
fikatu Pius XII, powszechnie
uważano, że jedynym godnym je-
go następcą może być tylko arcy-
biskup Mediolanu Giovanni
Battista Montini, długoletni
współpracownik papieża. Nieste-
ty, nie był on kardynałem. We-
dług ludzkich kalkulacji należało
teraz wybrać - jak mówili zło-
śliwcy - "najstarszego i najgłup-
szego" wśród purpuratów, aby
mianował Montiniego kardyna-
łem, a wkrótce potem zejściem
z tego świata opróżnił dla niego
tron św. Piotra. 28 października,
w trzecim dniu konklawe, w je-
denastym głosowaniu, wymaganą
większość głosów uzyskał kard.
Angelo Giuseppe Roncalli, liczą-
cy niemal 77 lat patriarcha Wene-
cj i. Przyjął imię Jana XXIII.
"Każdy może zostać papieżem;
najlepszy dowód, że ja nim zosta-
łem" - te słowa zdawały się po-

twierdzać, że nowy Biskup
Rzymu dobrze zrozumiał swą ro-
lę. Już niedługo abp Montini zna-
lazł się na pierwszym miejscu
listy nominatów, którzy mieli
otrzymać kapelusze kardynalskie.
Nic jeszcze nie zapowiadało bu-
rzy, jaką Jan XXIII rozpętał, gdy
25 stycznia 1959 r. ogłosił decy-
zję o zwołaniu soboru powszech-
nego.

Błogosławiona bieda
Urodził się w górskiej wio-

sce niedaleko Bergamo w pół-
nocnych Włoszech. Jego ojciec,
mając do wykarmienia dziesię-
cioro dzieci, przez długi czas był
jedynie dzierżawcą skrawka zie-
mi. "Wyrosłem w atmosferze sa-
mowystarczalnej , błogosławionej
biedy, która ma bardzo małe wy-
magania" - wspominał papież.
Doświadczenie to naznaczyło go
na całe życie, w którym odzna-
czał się wielką prostotą. Nie im-
ponowały mu godności, którymi
stopniowo obdarowywał go Ko-
ściół. Nie pragnął ich, przyjmo-

wał je niechętnie, w duchu
posłuszeństwa. Lecz to właśnie
dzięki nim stał się jednym z naj-
lepiej przygotowanych do swej
posługi papieży, nie tylko XX w.

Chcę być dobry
Po święceniach kapłań-

skich klęcząc przed papieżem św.
Piusem X usłyszał słowa: "Ży-
czę, aby Twoje kapłaństwo stało
się pocieszeniem dla Kościoła
Bożego". "Chcę być dobry, za-
wsze, wobec wszystkich" - noto-
wał młody kapłan.
Gdy kilka dni później odprawiał
prymicje w swej rodzinnej wio-
sce, ktoś zażartował: "Teraz musi
ksiądz się postarać i zostać pa-
pieżem". Ojciec Angela nie miał
tak dalekosiężnych planów. Kie-
dyś na widok syna w sutannie
wbił łopatę w ziemię, tak że lśni-
ła w słońcu niczym infuła na gło-
wie biskupa, i westchnął: "Och,
gdybym któregoś dnia mógł zo-
baczyć infułę na twojej głowie! ".
Jesienią Roncalli został prefek-
tem u św. Apolinarego, nadal stu-
diując, tym razem prawo
kanoniczne. Niedługo jednak,
gdyż na początku 1905 r. nowy
biskup Bergamo - Giacomo Ma-
ria Radini-Tedeschi mianował go
swoim sekretarzem. Wkrótce 24-
letni Roncalli rozpoczął również
wykłady w seminarium. Biskup
z biegiem czasu coraz bardziej
włączał go w sprawy zarządu
diecezją, a także w działalność
społeczną, gdyż uważał, że Ko-
ściół nie może zamknąć się w za-
krystii.

Mimo krótkiego pontyfikatu św. Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniejszych papieży
w dziejach Kościoła. Znany głównie jako inicjator Soboru Watykańskiego II, "dobry pa
pież"  jak go nazywano  był przede wszystkim człowiekiem pełnym osobistego uroku,
skromności i pokory, znanym z doskonałego poczucia humoru.
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PAPIEŻ JAN XXIII
Mianował go redaktorem naczel-
nym "Życia diecezjalnego’’

Wojna wiele mnie nauczyła
Pierwsza wojna światowa

oznaczała dla Roncallego przy-
wdzianie munduru żołnierskiego.
Wprawdzie już jako kleryk odbył
służbę wojskową, teraz jednak ja-
ko kapelan w stopniu sierżanta,
a potem porucznika, z potężnym
wąsem i ogoloną głową, posługi-
wał rannym w szpitalach. Bywa-
ło, że przy większym napływie
rannych stawał się sanitariuszem,
lekarzem, a nawet chirurgiem.. .
Najpierw troszczył się o ratunek
dla ich ciała, a gdy nie było już
na to nadziei - dla ich duszy. Ob-
razy rannych konających w kon-
wulsjach, rzucających się
w gorączce, leżących w kałużach
krwi i bez opatrunków, jeden
przy drugim, żywi pośród umar-
łych - mocno wryły się w pamięć
przyszłego papieża. "Wojna wiele
mnie nauczyła. Jakże dokładnie
poznałem wtedy ludzkie serca" -
wyznał po latach."

Powrót do Bergamo ozna-
czał nowe obowiązki: nie tylko
wykładał w seminarium, w któ-
rym został też ojcem duchow-
nym, ale również zajmował się
młodzieżą, tworząc dla niej dom
studenta. Jego zdolności organi-
zacyjne sprawiły, że papież Bene-
dykt XV postawił go na czele
włoskiego Dzieła Rozkrzewiania
Wiary. To on na zlecenie Piusa
XI przygotował dekret nadający
dziełom misyjnym tytuł papie-
skich. Jego działania w roku
1925r. zostały docenione - prze-
szedł do pracy w dyplomacji wa-
tykańskiej .

Nędzne życie biurokraty

Wraz z przyjęciem święceń
biskupich i wyjazdem jako wizy-
tator apostolski do Bułgarii za-
czął się w życiu Roncallego
niemal trzydziestoletni okres pra-
cy dyplomatycznej . Zarazem był
to czas poznawania chrześcijań-
skiego Wschodu i przełamywania
lodów w kontaktach z hierarchią
prawosławną. Bardzo pomocne
były tu cechy charakteru papie-
skiego wysłannika, a szczególnie
bezpośredniość kontaktów i dar
wypowiadania odpowiedniego
słowa w odpowiedniej chwili.
Lodowate początkowo przyjęcie
arcybiskupa, stopniowo nabierało
serdecznej atmosfery. Roncalli
nie zapominał, że jest nie tylko
wysłannikiem Stolicy Apostol-
skiej , ale przede wszystkim bi-
skupem. "Jak nędzne jest życie
biskupa czy księdza zredukowa-
nego wyłącznie do roli dyploma-
ty lub biurokraty" - ubolewał.
Uczył się więc języka kraju,
w którym przebywał, aby odwie-
dzając tamtejszych katolików,
nieraz w zapadłych i trudno do-
stępnych górskich wioskach, móc
głosić kazania. On, który znał
tylko liturgię rzymską, odprawia-
ną po łacinie, zaczął uczestniczyć
w nabożeństwach w rycie bizan-
tyjskim. Nawoływał katolików
do kochania swych prawosław-
nych braci. Poznawał regionalne
tradycje. Spieszył z pomocą ubo-
gim - pod siedzibą wizytatora
w czasie wielkiego głodu usta-
wiały się kilometrowe kolejki,
a on sam na wózku ciągniętym
przez muły przemierzał kraj z za-
pasami żywności dla potrzebują-
cych.

Arcybiskup w meloniku

Gdy po 10 latach został
przeniesiony jako delegat apo-
stolski do Grecji i Turcji, został
także wikariuszem apostolskim
Stambułu. To właśnie Roncalli
nawiązał trwające do dziś dobre
stosunki między Kościołem kato-
lickim a patriarchatem ekume-
nicznym Konstantynopola.
W Grecji uzyskał złagodzenie
poniżającej katolików ustawy
przeciwko prozelityzmowi. Gdy
wybuchła druga wojna światowa
Roncalli pomagał uchodźcom,
pośredniczył w przesyłaniu jeń-
com wojennym listów od rodzin,
a przede wszystkim organizował
dostawy żywności i lekarstw dla
setek tysięcy głodujących Gre-
ków. "Trzeba było okropności
wojny, żeby nasze drogi się
skrzyżowały" - powiedział mu
prawosławny metropolita Dama-
skinos, gdy wspólnie wizytowali
sierociniec.

Gdy ambasador Niemiec
chciał za pośrednictwem Roncal-
lego wpłynąć na Piusa XII, by
udzielił moralnego poparcia Rze-
szy walczącej z ateistycznym
ZSRR, arcybiskup odparł z gnie-
wem: "A co z tymi milionami
Żydów, których pańscy rodacy
mordują w Polsce i w Niem-
czech?". Osobiście uratował ty-
siące uciekających z Europy
dzieci żydowskich, wymuszając
na władzach tureckich, by mogły
swobodnie odpłynąć do Palesty-
ny.
"Pokutujcie, pokutujcie, poku

tujcie..."
Pod koniec grudnia 1944 r.

abp Roncalli przybył do Paryża
jako nuncjusz apostolski.
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PAPIEŻ JAN XXIII

Wystarczyło kilka pierwszych
godzin pobytu, aby "wiejski pro-
boszcz, tak gruby, że nie mieścił
się w swej sutannie" - jak go po-
strzegano - stał się prawdziwą
osobistością i ulubieńcem salo-
nów. Jako dziekan korpusu dy-
plomatycznego miał złożyć
życzenia noworoczne w imieniu
dyplomatów szefowi rządu
gen. Charlesowi de Gaulle. Po-
nieważ nie było pewności, że
przyjedzie na czas, na wszelki
wypadek zastępcze przemówie-
nie napisał ambasador ZSRR.
Roncalli nie zdążył przygotować
tekstu, więc udał się do Rosjani-
na, od którego pożyczył przemó-
wienie i je wygłosił, dodając od
siebie kilka słów o Bożej opatrz-
ności.

Mianowany kardynałem
i patriarchą Wenecji, kapelusz
kardynalski odebrał z rąk prezy-
denta Vincenta Auriola w Pałacu
Elizejskim. Wrócił do Francji
niedługo przed wyborem na pa-
pieża. Jako legat Piusa XII kon-
sekrował w Lourdes podziemną
bazylikę św. Piusa X.

Trudne papiestwo
Jako papież tęsknił do kontaktu
z prostymi ludźmi. "Dziś rano
przyjmuję kardynałów, książąt,
ważnych przedstawicieli rządów.
Ale po południu spędzę parę
chwil ze zwykłymi ludźmi, któ-
rych jedynym tytułem jest god-
ność istot ludzkich i dzieci
Bożych" - cieszył się Jan XXIII.
"Zaproszę dziś do siebie - noto-
wał - nowych rekrutów Gwardii
Szwajcarskiej , abyśmy mogli się
poznać przy szklaneczce wina".

Papieskie obowiązki nie

zmieniły jego skłonności do żar-
tów. Podczas odwiedzin w szpita-
lu Ducha Świętego, roztargniona
siostra przełożona przedstawiła
się słowami: "Jestem przełożoną
Ducha Świętego", na co Jan
XXIII odparł: "Ma siostra szczę-
ście, ja jestem tylko wikariuszem
Jezusa Chrystusa.
Świeże powietrze dla Kościoła

Gdy po raz pierwszy
wszedł do swych watykańskich
apartamentów, otworzył okno
mówiąc: "Wpuśćmy trochę świe-
żego powietrza". Gest ten stał się
symbolem jego pontyfikatu.
"Świeżego powietrza" dla Ko-
ścioła oczekiwał po soborze, któ-
ry rozpoczął w 1962 r. "Był to
krok nieoczekiwany, snop nie-
biańskiego światła" - wyznał
w inaugurującym go przemówie-
niu. Dokonał w nim też koperni-
kańskiego przewrotu w teologii,
wprowadzając rozróżnienie po-
między niezmiennym depozytem
wiary a sposobem jej wyrażania,
który należy dostosowywać do
czasów, w których żyje Kościół.
Takim dostosowaniem była decy-
zja o odejściu w tekstach soboro-
wych od potępiania
czyichkolwiek poglądów na
rzecz pozytywnego wykładu wia-
ry.

Kościół to nie muzeum
Wychodził z założenia, że

przedstawiciele Kościoła nie mo-
gą "zamykać się w fortecy", trak-
tując wiarę jak przedmiot
kontemplacji, ukryty niczym
skarb. "Kościół nie jest muzeum
archeologicznym" - przekonywał.
To raczej publiczna studnia, do
której ludzie od pokoleń przy-
chodzą czerpać wodę. Jego zada-

niem jest dawać tę wodę
wszystkim. Używał też innego
porównania: "Jesteśmy na ziemi
po to, by uprawiać ogród kwitną-
cy życiem, i któremu obiecana
jest chwalebna przyszłość".
Potrafił też dostrzegać zmarszcz-
ki na obliczu Kościoła. "Jak
przykro - mówił do włoskich
księży - jest żyć z niektórymi
współbraćmi, ciągle mówiącymi
tylko o zewnętrznej formie po-
sługi kapłańskiej , którym trudno
jest wykorzenić z serca nie za-
wsze skrywane ani skromne pra-
gnienie i szukanie awansów
i wyróżnień, którzy przywykli do
mówienia o wszystkim w ciem-
nych barwach, przygotowując
sobie przedwcześnie nudną i po-
nurą starość".

Pojednajmy się
Drugim ważnym zamy-

słem papieża Jana było pragnie-
nie doprowadzenia do
zjednoczenia chrześcijan. Dlate-
go na obrady soboru zaprosił
przedstawicieli innych wyznań w
charakterze obserwatorów, któ-
rzy choć nie mieli prawa decydo-
wania, mogli przedstawiać swoje
opinie Idea jedności, była tak
droga sercu papieża, że umiera-
jąc w 1963 roku powtarzał: "Ut
unum sint" (Aby byli jedno.. .).
Jednak jedność tę pojmował tra-
dycyjnie. Chciał, aby inni chrze-
ścijanie wrócili do Kościoła
katolickiego. Z drugiej strony
uznawał winę katolików w zaist-
nieniu podziałów. Dlatego zachę-
cał, by nie kłócić się, kto miał
rację, lecz po prostu podać sobie
ręce w geście pojednania.

Piotr Pacyga, kl. VIa
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Była godzina 7:35, gdy z
panią Katarzyną Hurbol spotkali-
śmy się i obmyśliliśmy plan na-
szego wędrowania po szkole.

Postanowiliśmy więc, że
zaczniemy od klas starszych, ta-
kich jak: VIIa, VIIb, II GIM oraz
III GIM. Uczniowie VIIa zasko-
czyli nas swoim ubiorem oraz do-
datkami, oczywiście
w obowiązującym w tym dniu
wzorze. Poszliśmy więc dalej .
Następne klasy, które odwiedzili-
śmy, to: I, II, III, IV, V, VI. Oni
również dobrze przygotowali się
na ten dzień. Na sam koniec uda-
liśmy się do najmłodszych, któ-
rzy jak zwykle ucieszyli się na
nasz widok.

Skończyliśmy? Nie, jesz-
cze nie. Teraz nadszedł czas, by
wybrać najbardziej kwiatową kla-
sę. Zwycięzcami majowego kolo-
rowego dnia zostały klasy, które
najbardziej nas zaskoczyły, czyli
VIIb i IIIb gimnazjum.

Serdecznie gratulujemy! ! !

Paweł Bartunek,
Przemysław Wronka,
mgr Katarzyna Hurbol

KOLOROWY DZIEŃ
Wzorem tego dnia były kwiaty.
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CHOROBY PSYCHICZNE U MŁODZIEŻY

Jakie zaburzenia występują
najczęściej?

Najczęstsze zaburzenia to:

- depresja, odnosi się do trwałego
złego samopoczucia, obniżonego
nastroju, przygnębienia oraz bra-
ku odczuwania radości z tego, co
kiedyś cieszyło tamtą osobę;

- fobia, ogromny lęk przed okre-
śloną rzeczą lub zjawiskiem;

- zaburzenia odżywiania (anorek-
sja, bulimia),

- nerwica, przejawia się zaburze-
niem normalnego funkcjonowa-
nia (przyczyną zazwyczaj jest
lęk);

- uzależnienia.

Jaki są najczęstsze powody ta
kich zaburzeń?

Powody zaburzeń:

- zbyt duży stres spowodowany
presją otoczenia (rodziną, na-
uczycielami, rówieśnikami),

- brak akceptacji przez środowi-
sko (wyśmiewanie, obrażanie),

- czasem trudne dzieciństwo,

- presja rówieśników związana

z używkami (namawianie do
wzięcia narkotyków, zapalenia
papierosa),

- nękanie,

- nieprawidłowe relacje w rodzi-
nie.

Kiedy potrafimy sobie
uświadomić, że niektóre osoby
mogą coś takiego przechodzić,
nasza wrażliwość jest większa,
dlatego rozpowszechnianie wie-
dzy o takich chorobach psychicz-
nych występujących u ludzi
młodych będzie prowadzić do

większego zrozumienia w społe-
czeństwie. Następstwem tego
również będzie częstsze szukanie
pomocy przez nastolatków wśród
osób, które poczują, że wreszcie
mogą komuś zaufać, że taka cho-
roba to nic złego, innego i będą
chcieli walczyć o to, żeby jej nie
było. Jeżeli chcemy, żeby takich
zaburzeń było coraz mniej , musi-
my reagować na nękanie, obraża-
nie oraz na złe samopoczucie
innych.

Julia Pietrusa, kl. IIIa

PSYCHOLOGIAW PIGUŁCE

Zaburzenia psychiczne u nastolatków występują coraz częściej, a co gorsze nasilają się.
Jak temu zapobiec i jakie są tego powody?
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WODNIKA

Wodniki będzie rozpierała
energia. Sprzyja im też powodze-
nie w miłości. Wodnikom przy-
trafią się różne dziwne przygody
i niespodziewane spotkania. Za-
miast tropić cudze tajemnice, le-
piej zainteresujcie się sobą.
Wodniki mają zyskać przyjaciół
i wielbicieli. Miesiąc maj sprzyja
spotkaniom towarzyskim, wyjaz-
dom i zabawom.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RYB

Dla ryb maj będzie miesią-
cem przełomowym. Coś ważnego
zakończy się w ich życiu, ale coś
równie ważnego się rozpocznie.
Najważniejsze, to nie bać się
zmian, które są potrzebne, móc
się rozwijać. Przed rybami nowy,

ważny etap w życiu osobistym
lub zawodowym. Warto rozpo-
cząć go z czystym sumieniem
i głową otwartą na nowe pomy-
sły.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BARANA

Barany w maju zdobędą to,
o co walczyły od dłuższego cza-
su. Od dawna pracują na swój
sukces i nadejdzie dla nich chwi-
la triumfu, kiedy osiągną swój
upragniony cel. Nie spoczną jed-
nak na laurach, gdyż otworzą się
przed nimi możliwości dalszego
doskonalenia, na wyższym po-
ziomie, dlatego też barany nie
będą ustawały w rozwijaniu swo-
ich umiejętności.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BYKA

Przed bykami miesiąc pe-
łen przyjemnych doświadczeń.
To doskonały moment, aby bez

żali zakończyć źle rokujące zna-
jomości, pozbyć się negatywnych
myśli i uporządkować zaległe
sprawy. Byki mają szansę przejść
przemianę, która da im pewność
siebie i otworzy przed nimi nowe
perspektywy.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA BLIŹNIĄT

W maju zodiakalne bliźnięta po-
winny postawić na swój szósty
zmysł i zaufać intuicj i. Być może
będą się wokół nich działy spra-
wy dość niejasne, zawiłe, skom-
plikowane, w których nie do
końca będą się orientowały, jed-
nak, gdy zaufają swojemu in-
stynktowi wybrnął z nich bez
szwanku. Być może bliźniętom
uda się odkryć jakąś tajemnicę.
Dla osób lubiących kierować się
w życiu czystym rozsądkiem, lo-
giką i kalkulacją będzie to jednak
trudny czas.

HOROSKOP NA MAJ 2018!
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HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA RAKA

W maju raki mogą zaliczyć
zarówno wzloty, jak i upadki,
jednak fortuna im sprzyja, zatem
ze wszelkich zawirowań wyjdą
obronną ręką. Najgorsze, co im
grozi to stagnacja, trwanie
w miejscu, w bezruchu. Symbol
koła będzie je chronił jak tarcza.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA LWA

Dla lwów miesiąc maj bę-

dzie czasem podsumowań, rozli-
czeń i konfrontacji. Nie będzie to
być może sąd ostateczny, ale lwy
pragną jasno określić, w jakim
miejscu swojego życia się znaj-
dują, zanim zaplanują kolejne
kroki.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA PANNY

W maju panny będą mogły
liczyć na życzliwość i wsparcie
zaufanego doradcy. Życzliwa im

osoba, która czuwa nad ich roz-
wojem, będzie wspierała je, nie
ingerując jednak bezpośrednio
i nie narzucając swojego zdania
czy pomocy.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA WAGI

Wagi skupią się w tym
miesiącu na życiu rodzinnym,
budowaniu dobrej atmosfery
w swoim najbliższym otoczeniu.
Będą świetnie zarządzały swoim
czasem, dobrze rozplanują zada-
nia dla siebie i swoich bliskich.
HOROSKOP MIESIĘCZNY

DLA SKORPIONA

Miesiąc maj będzie dla
skorpionów pełen wyzwań, ale

i satysfakcji. Uda im się zawojo-
wać świat, zdobyć pozycję,
o której marzą, a dzięki której
będą sprawowały niepodzielną
władzę w swoim otoczeniu. Będą
dobrze organizowały swój czas
i rozdzielały zadania.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA STRZELCA

Na ścieżce rozwoju osobi-
stego osób spod znaku strzelca
będzie się bardzo dużo działo.
Ruch i zmiany będą dobrze na
nie działały i przyniosą im ocze-
kiwany postęp. Szczególnie ko-
rzystny dla strzelców byłby teraz
wyjazd lub podróż.

HOROSKOP MIESIĘCZNY
DLA KOZIOROŻCA

Maj będzie miesiącem pokus
i zmagań ze swoimi słabościami.
Mogą być skore do kłótni i wy-
buchów. Nie zabraknie im siły
witalnej

Izabela Spyrka, kl. IIa
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ZMOWA…

Cofnijmy się o 100 lat…

Jest rok 1694, jeszcze zale-
dwie dwa lata będzie rządził sę-
dziwy już Jan III Sobieski, przez
Turków nazywany „Lwem Lechi-
stanu”. Szanowany w ówczesnej
Europie, traktowany z szacun-
kiem wśród panów polskich. Na
łożu śmierci będzie żałował, że
nie udało mu się przywrócić mo-
narchii dziedzicznej w Polsce.
Będzie wspomniał zwycięstwa
i pomsty na Turkach i z goryczą
zapewne zastanawiał się, dlacze-
go Pan Bóg obdarował go talen-
tem militarnym, a odebrał
szczęścia w polityce. Podsumo-
wując 22 lata rządów Sobieskie-
go, to był okres stabilizacji dla
Rzeczpospolitej .

Zwrot w polityce wschodniej…

Pod koniec panowania So-
bieskiego, na przełomie dziejów
dla państwa Polsko-Litewskiego,
władcą Rosji zostaje Piotr I. Póź-
niej nazwany przez Rosjan,
„Wielkim”. Piotr I był synem ca-
ra Rosji i jego drugiej żony. Zło-
żyło się, że w przeciwieństwie do
swoich poprzedników miał natu-
ralny pociąg do wiedzy i „nowi-
nek” z zachodniej części
kontynentu. Wybrał się więc
w podróż po Europie pod pseu-
donimem Piotra Michajłowa, by
poznać kraje zachodnie od pod-
szewki. Jego pierwszym celem
podróży była Polska i Litwa.

…rządy na wzór Saksoński

Po śmierci Jana III Sobie-
skiego w Rzeczpospolitej zapa-

nowało bezkrólewie, które
dotkliwie obnażyło słabość kraju.
Koronę właściwie fortelem, bo
na wyścigi przejął August II, któ-
rego potem nazwano Mocnym.
Przydomek „Mocny” miał ponoć
więcej wspólnego z jego faktycz-
ną mocą fizyczną, gdyż jak głosi
legenda „zginał podkowy gołymi
rękami”.

August II połączył unią
personalną swoje dziedziczne
włości Saksonię i Rzeczpospoli-
tą. Przez lata swojego panowa-
nia, wspomnę przy okazji, starał
się wprowadzić rządy na wzór
Saksoński za pomocą swojej ar-
mii, jednak sprzeciw Polskiej
mentalności mu w tym przeszko-
dził. Marzył o wpływach i chciał
wykorzystać – jak mu się zdawa-
ło – silną pozycję Rzeczpospoli-
tej .

Jest rok 1794, w Warszawie słychać krzyki rosyjskich żołnierzy. Dźwięk żelaza przywołuje
zdziwionych ludzi do rzeczywistości. Wydarzenia, którymi jeszcze wczoraj żyła ulica,
urzeczywistniły się u bram miasta. To agonia I Rzeczpospolitej…
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Na tym etapie zbiegła się jego
droga z wcześniej wspomnianym
Piotrem I Wielkim, z którym,
mówiąc kolokwialnie, „przy wi-
nie” zaplanował nieoficjalny plan
osłabienia Szwecji za pomocą so-
juszniczego ataku na ten kraj
Saksonii i Rosji. Przez co osta-
tecznie doprowadził razem z Pio-
trem I do Wielkiej Wojny
Północnej . Młody król Szwecji
miał być łatwym celem dla soju-
szu Saksonii, Rosji i Danii.
Wbrew przewidywaniom, Karol
XII Witelsbach okazał się mło-
dym „Lwem Północy”. Polska
oficjalnie nie brała udziału
w wojnie, ale walki toczyły się na
jej terytorium. Co ciekawe, wię-
cej szkody niż Szwedzi wyrzą-
dzić potrafili żołnierze saksońscy,
którzy Polskę traktowali jako
protektorat, na którego ziemiach
należy się zaopatrywać.

Pojawia się potężna Rosja

Ostateczny rezultat wojny
doprowadził do powstania nowej
potęgi. Rosja wyzwoliła z siebie
siły, które pod Połtawą pozwoliły

pokonać ostatecznie Karola XII
i pozbawić Szwecję pozycji mo-
carstwowej . Co się tyczy Polski
i Saksonii, to zostały pokonane
przez Karola XII, który wysłał
wojsko bezpośrednio do Saksonii
i tam zmusił Augusta II do podpi-
sania pokoju w Altranstädt i ab-
dykacji z tronu polskiego na
rzecz Stanisława Leszczyńskie-
go. Marzenia Augusta II, które
snuł o wykorzystaniu Rosji do
własnych celów, obróciły się
przeciwko niemu. Po wygranej
bitwie połtawskiej na wezwanie
konfederacji Sandomierskiej , ka-
jając się przed nim, wrócił na
tron, a Polska straciła pozycję eu-
ropejskiego mocarstwa.

Rosyjska zemsta po latach

1 3 września 1732, po
śmierci Augusta II, Rosja, Au-
stria i Prusy zawarły traktat zwa-
ny przymierzem trzech czarnych
orłów. Sąsiedzi Rzeczpospolitej
zobowiązali się w nim do prowa-
dzenia wspólnej polityki dotyczą-
cej następstwa tronu. Traktat

swoją nazwę wziął od nazwiska
rosyjskiego posła w Berlinie –
Karla Gustava von Loewenwol-
de. W przypadku okazania ja-
kiejkolwiek samodzielności
w Polsce miałyby interweniować
wojska państw ościennych. Ten
traktat nazwano przymierzem
trzech czarnych orłów ze wzglę-
du na wizerunki tych ptaków wy-
stępujące w godłach
sygnatariuszy paktu. W rezulta-
cie Polska utraciła, nie licząc
epizodycznych wydarzeń, suwe-
renność do lat 90 XXw.

Piotr Pacyga, kl. VIa
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GRAFFITI

Graffiti to nazwa zbiorcza
dla różniących się tematem
i przeznaczeniem elementów wi-
zualnych, np. obrazów, podpisów
lub rysunków, które są umiesz-
czane w przestrzeni publicznej
lub prywatnej za pomocą różnych
technik. Zazwyczaj tworzone jest
anonimowo i bez odpowiednich
zezwoleń lub – rzadziej – za zgo-
dą albo na zamówienie właścicie-
la pomalowanego obiektu, jak np.
graffiti „Łobez – plan miasta”
wykonany przez miejscowych
twórców.

Piotr Pacyga, kl. VIa
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CZAS NA MODĘ!

Maxi kolczyki

Nie jest to nowa moda, ale
nadal się utrzymuje – długie kol-
czyki to najmocniejszy trend bi-
żuteryjny roku 2018. Skupiają
one mocno uwagę na naszej twa-
rzy, a poza tym sprawiają, że wy-
gląda ona na szczuplejszą.
Możesz wybrać te w kształcie du-
żych kręgów lub nieco bardziej
zaszaleć i postawić na wielkie,
kolorowe kwiaty czy geome-
tryczne kształty. Popularne są też
te zbudowane z dłuższych, zwisa-
jących sznurków lub piór. Nieza-
leżnie od kształtu czy koloru –
zdecydowanie urozmaicą każdą
stylizację.

Denim 100 %
Chyba nie ma osoby, która

w swojej szafie nie posiada cho-
ciaż jednej pary jeansów. W tym
sezonie zdecydowanie możemy
sobie pozwolić na więcej niż jed-
ną parę i to nie tylko spodni. Bę-
dziemy nosić jeansowe spodnie,
shorty, spódnice, kombinezony,

kurtki czy nawet nakrycia głowy.
Nie musimy się bać, że przesa-
dzimy z tym materiałem, ponie-
waż właśnie stylizacja 100%
jeans jest trendy!

Stroje kąpielowe

Zbliża się powoli lato,
więc to najlepszy moment na
znalezienie stroju kąpielowego!
Niedawno do łask powróciły
stroje jednoczęściowe. Aktualnie
są one tak samo popularne, jak
i te dwuczęściowe. Modne staną
się stroje kąpielowe w stylu retro.
Po pierwsze, pięknie modelują
sylwetkę, a majtki z wysokim
stanem tuszują niedoskonałości.

Są świetne dla każdego typu fi-
gury, podkreślają talię i sprawia-
ją, że czujemy się w nich
komfortowo. Warto wybrać strój
jednoczęściowy z dużą falbaną,
bikini z falbankami opadającymi
na ramiona lub górę kostiumu
obszytą falbanką, która optycznie
powiększa biust. W tym sezonie
wycięcia pojawiają się zarówno
w strojach jednoczęściowych, jak
i na klasycznym bikini. Bardzo
modne będą w szczególności do-
ły z wysokim stanem i z cieka-
wymi wycięciami. Tego sezonu
pożądane będą również takie
wzory jak: kolorowe kwiaty czy
egzotyczne liście.

Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIIa
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SERNIK NA ZIMNO Z MALINAMI

Wyśmienity sernik na zimno z malinami i galaretką malinową. Nie wiesz, jak przygotować
taki sernik? Zobacz prosty przepis, a przekonasz się jak łatwo i szybko można przygoto
wać orzeźwiający i kuszący kolorami sernik bez pieczenia z pysznymi malinami. Porcja na
tortownicę o średnicy 24 cm. Sernik jest rewelacyjny, dlatego bardzo szybko znika z tale
rza. Polecam.

Składniki:

85 dag serka homogenizowanego waniliowego;
6 łyżek cukru pudru;
1 łyżka cukru waniliowego;
3 łyżki czubate żelatyny;

2 galaretki malinowe;
60 dag malin.

Sposób wykonania:
Przygotować tortownicę o średnicy 24 cm,

dno wyłożyć papierem do pieczenia i posmarować
masłem, boki również posmarować masłem.
Żelatynę rozpuścić w małej ilości wrzącej wody
tak, aby dało się wymieszać (na 3 łyżki żelatyny
ok. pół szklanki wody), dokładnie wymieszać
i lekko przestudzić. Serki waniliowe wymieszać
z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Następnie
powoli wlewać przestudzoną żelatynę i cały czas
miksować mikserem na małych obrotach.

Masę serową przełożyć do tortownicy (ok.
2/3 części), poukładać połowę malin i wyłożyć
pozostały ser. Wstawić do lodówki. Galaretki
malinowe rozpuścić w 3 szklankach wrzącej wody,
wymieszać, przestudzić. Ser wyjąć z lodówki. Na
wierzch poukładać pozostałe maliny i zalać
tężejącą galaretką. Ponownie sernik wstawić do
lodówki, najlepiej na całą noc.
Smacznego.

Daria Ciepły, kl. III a
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Carlos Ruiz Zafón urodził
się w 1964 roku w Barcelonie,
gdzie jest osadzona fabuła powie-
ści. Z zawodu jest dziennika-
rzem, interesuje się
dziewiętnastowiecznymi powie-
ściami. Swoją karierę pisarską
zaczął od publikacji dla dzieci,
jednak widząc, że jego książki
podobają się również starszym
odbiorcom, zaczął pisać także dla
nich. Ogromny rozgłos oraz sła-
wę przyniósł mu właśnie recen-
zowany cykl powieści
o Cmentarzu Zapomnianych
Książek. „Cień wiatru” został
przetłumaczony na 40 języków,
wydany w ponad 50 krajach, a je-
go sprzedaż przekroczyła 14 000
000 egzemplarzy na całym świe-
cie – musicie przyznać, że jest to
imponujący wynik, którym może
się pochwalić niewielu autorów.

Właśnie ta książka niedaw-
no wpadła mi do ręki, a zagnieź-
dziła w sercu. Od pierwszych
stron ją pokochałam. „Cień wia-
tru” jest to niezwykła powieść,
autor wprowadza nas w niezwy-
kły świat wyobraźni. Nie można
przejść obok niej obojętnie.

W książce najbardziej urze-
kła mnie surrealistyczna fabuła,
która niejednego przyprawiła
o zawrót głowy. Głównym boha-
terem jest zauroczony znalezioną
powieścią i zafascynowany jej
autorem Daniel. Mężczyzna usi-
łuje odnaleźć inne jego książki
i odkryć tajemnicę pisarza, nie
podejrzewając nawet, iż zaczyna
się największa i najbardziej nie-
bezpieczna przygoda jego życia,
która da również początek nie-
zwykłym opowieściom, wielkim

namiętnościom, przeklętym i tra-
gicznym miłościom rozgrywają-
cym się w cudownej scenerii
Barcelony gotyckiej i renesanso-
wej , secesyjnej i powojennej .

Książka wzrusza, ekscytuje,
wywołuje dreszcze. Jednym sło-
wem daje do myślenia. Polecam
wszystkim bez wyjątku.

Marta Pająk, kl. IIIa

CIEŃ WIATRU
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Dnia 9 maja o godzinie
9:00 w BCK odbyło się przedsta-
wienie gminnej grupy teatralnej
„Etiuda” pt. : "Niech się stanie".
Występ poruszał problemy
współczesności, w bardzo nieła-
twy do zrozumienia sposób.

Reżyserkami tego spektaklu
były panie: Joanna Pacyga i Ka-
tarzyna Wilczyńska. Wszyscy ak-
torzy wystąpili fenomenalnie,
jednak najlepiej spisał się Antoni
Bogdan grający Tadeusza Róże-
wicza. Niesamowicie wczuł się
w swoją rolę. Poprzez gestykula-
cję ukazywał dylematy twórcze
poety w bardzo poruszający spo-
sób. Nie miał problemów z uka-
zywaniem emocji, przekaz był
klarowny i zrozumiały. Dlatego
uważam, że odegrał swoją rolę
wzorowo! Antoni całkowicie
spełnił wymagania widza
i przede wszystkim pokazał, na
co go stać. Gromkimi brawami
należy również nagrodzić Martę
Pająk i Julię Pietrusę, które ge-
nialnie odegrały swoją część
przedstawienia, a także urzekły
recytacjami swoich wierszy, wy-
konanymi w mistrzowski sposób.
Na uznanie zasługują, także stro-
je, tym razem wykonane według
inwencji samych aktorów. Nie
można zapomnieć też o wspania-
łej oprawie muzycznej zapropo-
nowanej przez panią Joannę
Pacygę. Do tego sprawna obsłu-
ga techniczna sprzętu, który nad-
zorował Jakub Smyrak, sprawiła,
że przedstawienie okazało się
spójną całością.

Spektakl był podzielony na
akty. W pierwszej części ujrzeli-
śmy tajemniczą scenę przedsta-

wiającą
mario-
netki,
reżysera
i ani-
matora.
Bardzo
podoba-
ła mi się
gra ak-
torska
i prze-
kaz, że
życie to
pasja.
Następny akt, był moim zdaniem
rewelacyjny, ponieważ aktorzy
swoimi umiejętnościami sprawili,
iż nie mogłem oderwać swojej
uwagi i słuchałem z zapartym
tchem. Świetnie ukazali proces
twórczy, rozterki poety i poszuki-
wanie przez niego inspiracj i.
Ostatnia część ukazywała w za-
skakujący sposób przemijalność
ludzkiego życia i czas, który nie-
ubłaganie upływa. Na wyróżnie-
nie zasługuje taniec aktorów.
Kreatywne przedstawienie naj-

większego problemu i przeciwni-
ka człowieka - czasu, sprawia, że
osobiście uznaję ten akt za naj-
lepszy.

Moim zdaniem spektakl
pt. : "Niech się stanie" był wido-
wiskiem naprawdę udanym i do-
pracowanym. Narzucił mi
przemyślenia dotyczące upływu
czasu i zmusił do refleksj i nad
swoim postępowaniem. Osobi-
ście oceniam spektakl 10/10.

Kamil Mikołajczyk, kl. IIIa

NIECH SIĘ STANIE...
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W TYM NUMERZE PODZIWIAMY TALENT GABRIELI KUDZI
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Izaak Newton, przekonany
o swoich poglądach o czasie,
określił go jako „jednakowy
i niezmienny w każdych okolicz-
nościach”. Przez ponad 200 lat
nikt nie był w stanie podważyć
teorii słynnego uczonego. Do
momentu pojawienia się Alberta
Einstaina, który w 1905 roku
przedstawił swoją Szczególną
i Ogólną Teorię Względności.
Podważył on postulaty Izaaka
Newtona, twierdząc, iż czas
w każdej części Wszechświata
płynie inaczej . Jest to związane
z postulatem Einsteina, który
stwierdzał, iż prędkość światła
jest taka sama dla wszystkich ob-
serwatorów, niezależnie od wy-
konywanych przez nich ruchów.
Skutkiem takiego prawa jest zja-
wisko dylatacj i czasu.

Co to jest czas?

Od wieków uczeni zasta-
nawiają się nad tym, czym
w ogóle jest czas. Według defini-
cj i jest to skalarna wielkość fi-
zyczna określająca kolejność
zdarzeń oraz odstępy między
zdarzeniami zachodzącymi
w tym samym miejscu. W fizyce
klasycznej użyto pojęcia "czas
absolutny", który miałby być sa-
modzielną wielkością niezależną
od innych wielkości, biegnącą
w takim samym rytmie w całym
Wszechświecie. Natomiast
w obowiązującej po dziś dzień
mechanice relatywistycznej czas
określany jest jako czwarta
współrzędna czasoprzestrzeni,
a jego upływ jest zależy od ob-

serwatora i jest różny dla różnych
obserwatorów. Zatem czas ma
charakter względny. Każdy zegar
na świecie przedstawia swój wła-
sny czas, różniący się o niewiel-
kie ilości od innych przyrządów.

Teoria Względności

Albert Einstein w Ogólnej
Teorii Względności opisuje za-
leżność czasu od pola grawitacyj-
nego oraz prędkości obiektów
w inercjalnych układach odnie-
sienia. Postulaty naukowca
stwierdzają, iż czas w silnym za-
krzywieniu czasoprzestrzeni pły-
nie wolniej . Przykładem mogą
być doświadczenia przeprowa-
dzone przez liczne grupy na-
ukowców.

Dylatacja grawitacyjna

Jednym z nich jest do-
świadczenie przeprowadzone
przez amerykańskich fizyków
Roberta Pounda i Glena Rebka
z 1960 roku. Uczeni porównali
upływ czasu na szczycie i u pod-

stawy 22-metrowej wieży labora-
torium i uzyskali minimalną,
jednak zgodną z teorią Einsteina,
różnicę wynoszącą 30 biliono-
wych części sekundy. Taki sam
efekt przyniosło umieszczenie
zegara atomowego na pokładzie
samolotu, który kilkanaście go-
dzin latał na wysokości 9km. Po
wylądowaniu i porównaniu cza-
sów z dwóch zegarów (jednego,
który pozostał na ziemi i tego
z pokładu samolotu) otrzymano
różnice rzędu kilkudziesięciu na-
nosekund, co potwierdzało po-
stulaty zawarte w Ogólnej
i Szczególnej Teorii Względno-
ści. Zjawisko to nazywane jest
dylatacją grawitacyjną.

DYLATACJA
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Paradoks bliźniąt

Einstein przewidział także
relacje pomiędzy czasem a pręd-
kością poruszanych obiektów.
Stwierdził on, że dla obiektów
poruszających się z prędkością
bliższą prędkości światła czas
płynie wolniej . Ma to związek ze
stałą prędkości światła, która
w każdym układzie odniesienia
zawsze posiada jednakową war-
tość, niezależnie od obserwatora
i wykonywanych przez niego ru-
chów. Zjawisko to można opisać,
tak zwanym paradoksem bliźniąt.
Zakładając hipotetyczną sytu-
ację, w której jeden z bliźniaków
w pewnym momencie swojego
życia wybiera się w podróż w ko-
smos rakietą, potrafiącą latać
z prędkością bliską prędkości
światła, a drugi zostaje na Ziemi.
Otóż dla bliźniaka poruszającego
się z dużo większą prędkością
czas płynie wolniej . Po powrocie
na Ziemię brat - astronauta byłby
dużo młodszy od swojego, uro-
dzonego w tym samym czasie,
bliźniaka. Jest to jednak jedynie
eksperyment myślowy, pomaga-
jący zrozumieć to zjawisko.

Dylatacja czasu, oprócz swojej
niesamowicie ciekawej i ważnej
dla zrozumienia wszechświata
struktury, posiada także wiele
znaczących zastosowań w życiu
codziennym na Ziemi. Zjawisko
to uwzględniane jest w wielu ga-
łęziach technologii, np. elektroni-
ce, nanotechnologii lub techniki

satelitarnej . Przede wszystkim
jednak dylatacja ma duże znacze-
nie w systemie nawigacji sateli-
tarnej GPS. Gdyby nie
uwzględnić spowolnienia czasu
dla satelity poruszającej się z du-
żą prędkością na orbicie około-
ziemskiej , to wyniki uzyskiwane
przez urządzenia mogłyby się

mylić o całe kilometry!
mgr Elżbieta Iciek

DYLATACJA
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Dnia 23 maja 2018 roku
w Zawoi Wilcznej odbyły się za-
wody sportowe. Tego dnia za-
wodnicy zagrali w siatkówkę
plażową. Naszą szkołę wśród
dziewcząt reprezentowały: Alicja
Pająk, Aleksandra Iciek, Julia
Pietrusa. W składzie drużyny
chłopców znaleźli się: Artur Du-
doń, Antoni Bogdan i Nikodem
Fujak.
Po przybyciu na miejsce prze-

prowadziliśmy krótką rozgrzew-
kę, a następnie przystąpiliśmy do
gry. Pierwszy mecz wśród dziew-
cząt rozegrały drużyny SP Ska-
wica i SP Zawoja Wilczna.
Rywalizacja zakończyła się wy-
nikiem 2:0 dla zawodniczek ze
Skawicy. Następny mecz odbył
się pomiędzy chłopcami z SP Za-
woja Centrum i SP Skawica.
Zwycięzcą tego starcia okazali
się chłopcy reprezentujący naszą
szkołę. Kolejny mecz zagrały
dziewczyny z Zawoi Centrum
z gospodarzami. Rywalizacja ta
zakończyła się wynikiem 2:0 dla
uczennic naszej szkoły. Następ-
nie chłopcy zagrali mecz decydu-
jący o tym, kto pojedzie na
dalszy etap rozgrywek do Suchej
Beskidzkiej . Okazało się, że dru-
żyną tą będą chłopcy z SP Cen-
trum. Dziewczętom z naszej
szkoły również udało się zdobyć
pierwsze miejsce!

Gratulujemy obu drużynom
i życzymy dalszych sukcesów!

ZAWODY SPORTOWE – SIATKÓWKA PLAŻOWA



1 .
Kristi postanowiła, że dzisiej-

szego dnia zrobi wiosenne po-
rządki. Pierwszym miejscem, do
którego udała się dziewczyna, był
strych.

Pomieszczenie to nie było jej
obce, gdyż często tutaj przesiady-
wała. Było to spowodowane tym,
że była ona osobą zamkniętą
w sobie, nieśmiałą i bardzo wsty-
dliwą. Nie potrafiła się komuś
zwierzyć z problemów, dlatego
uciekała od nich w miejsca, gdzie
mogła pobyć chwilę sama.
Na strychu znajdowało się peł-

no papierów, za małych ubrań, za-
bawek z dzieciństwa oraz starych
mebli. W oknie wisiały brudne,
poniszczone firanki, a parapety
były przepełnione zwiędłymi ro-
ślinami. W każdym kącie można
było zauważyć mnóstwo pajęczyn
oraz śmieci. Nadszedł nareszcie
dzień, aby pomieszczenie to
zmieniło się w piękny, przytulny
pokoik, w którym mogłaby za-
mieszkać Kristi.

2.
Dziewczyna zaczęła swoje

porządki od półki zapełnionej
książkami. Postanowiła, że
wszystkie odda do antykwariatu,
gdyż jej się nie przydadzą, a prze-
cież nie mogą się zmarnować.
Były wśród nich powieści Henry-
ka Sienkiewicza, dzieła Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackie-
go i wielu innych znanych pisa-
rzy, którymi dawniej była
zafascynowana mama dziewczy-
ny.

Kristi oczyściła wszystkie
książki z kurzu, posegregowała ze
względu na autorów i ułożyła
przy ścianie, żeby żadnej z nich

nie zapomnieć. W pewnym mo-
mencie dziewczyna, sięgając po
ostatnią lekturę, ujrzała cienki,
zniszczony zeszyt z podpisem
,,Pamiętnik”. Pośpiesznie wzięła
go do rąk i otworzyła na pierw-
szej stronie. Dziewczyna po cha-
rakterze pisma rozpoznała, że
dzienniczek należy do jej mamy.
Zaniosła go od razu do swojego
pokoju, by czasem nie zgubił się
wśród tych wszystkich śmieci.

3 .
Kristi była tak bardzo pod-

ekscytowana, że po upływie zale-
dwie kilku minut od znalezienia
pamiętnika, postanowiła przeczy-
tać pierwszy rozdział.

* * * * *
Dzień od samego ranka zapo-

wiadał się niesamowicie. Niebo
było błękitne, a od czasu do czasu
powiewał lekki wiaterek, niosący
zapach kwitnących drzew, łąk
i kwiatów.

Od razu po przebudzeniu wy-
szłam na podwórko, by zaczerp-
nąć świeżego powietrza. Wzięłam
głęboki wdech, rozciągnęłam się
po nieprzespanej nocy i usiadłam
na ławce.

To już dzisiaj miałam spotkać
się z osobą, która tak bardzo mi
się podoba. Wyczekiwałam tego
dnia od tak dawna.. . Nie wierzę,
że to już dzisiaj .

* * * * *
Moje przygotowania do spo-

tkania trwały bardzo długo. Jak
chyba każda kobieta, mając pełną
szafę ubrań, nie miałam pojęcia,
co dzisiaj na siebie założyć.
W końcu zdecydowałam się na
długą białą sukienkę i czarny
sweter. Następnie miałam pro-
blem z moimi włosami. Nie po-
trafiłam uczesać sobie żadnej
fryzury, chyba za bardzo byłam
przejęta spotkaniem. Na szczęście
udało mi się upleść warkocz, któ-
ry ozdobiłam różnokolorowymi
spinkami. Byłam już w pełni go-
towa do wyjścia.

* * * * *
Pół godziny przed spotkaniem

przyjechał mój tata, który miał
mnie zawieźć prosto do mojej
ulubionej kawiarni ,,Brasilia”,
gdzie mieliśmy się spotkać. Clon,
bo tak się nazywał mój wybranek,
co prawda trochę się spóźnił, acz-
kolwiek wybaczyłam mu to, gdyż
bardzo mi na nim zależało i nie
chciałam denerwować się o jakieś
błahostki.
Pięknie wyglądasz – rzekł po
chwili.
Zarumieniłam się.
To czym się na co dzień zajmu-
jesz? - rozpoczęłam konwersację.
Pomagam mojemu tacie w firmie,
która zajmuje się sprzedażą
sprzętów elektronicznych.
W wolnych chwilach odwiedzam
chore dzieci.
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Clon wydawał się być idealny.
Nie miał żadnych wad. Było to
jednak błędne stwierdzenie.

Kristi, pośpiesz się, bo nie zdąży-
my! - zawołała mama.

Dziewczyna musiała niestety
odłożyć lekturę na później . Pa-
miętnik mamy bardzo ją zacieka-
wił. Kobieta nigdy nie
opowiadała jej o swojej przeszło-
ści. Czy miała coś do ukrycia?
4.

Następnego dnia Kristin wy-
czekiwała na swojego kolegę –
Dawida. Dziewczyna miała po-
móc mu w lekcjach matematyki.
Nie był to jednak jedyny powód
ich spotkania. Kristin bardzo po-
dobał się Dawid. Miał on jednak
bardzo duże powodzenie wśród
dziewczyn, więc uważała ona, że
nie ma u niego szans.

Lekcja matematyki minęła
bardzo szybko. Materiał był dość
prosty, więc Dawid wszystko zro-
zumiał za pierwszym razem.
Dziewczyna stwierdziła, że przy-
niesie przekąski oraz napoje, któ-
re zakupiła wcześniej . Dawid
został sam w pokoju Kristin. Po
pewnym czasie zauważył pamięt-
nik, leżący koło biurka. Był prze-
konany, że jest to zeszyt jego
koleżanki, więc wziął go do rąk.
Przed otwarciem, chwilę się wa-
hał, jednak zbyt go kusiło, żeby
nie zajrzeć. Pamiętnik otworzył
mu się na pierwszej stronie, gdzie
zauważył wypisane dane mamy
Kristin. Od razu domyślił się, że
zeszyt nie należy do dziewczyny.
Nagle z pamiętnika wypadło zdję-
cie. Dawid powoli podniósł foto-
grafię i dokładnie jej się
przyglądał. Nagle zobaczył. . .

Już jestem! Mam nadzieję, że się
nie nudziłeś – powiedziała Kri-
stin, po czym położyła na biurku
jedzenie.
Nie, szybko to zrobiłaś.
Dawid został u koleżanki aż do

samego wieczora. Mieli wiele
wspólnych tematów, o których
rozmawiało im się bardzo swo-
bodnie. Dzięki chłopakowi Kri-
stin zapomniała chociaż na
chwilę o pamiętniku. Dawid, wy-
chodząc, obiecał, że jeszcze dzi-
siejszego wieczoru napisze do
niej . Kristin była tak podekscyto-
wana tą wiadomością, że zapo-
mniała się z nim pożegnać.

5.

Mamo, jestem zajęta! Nie
wchodź! - oznajmiła dziewczyna.
Pospiesznie schowała pamiętnik
i otworzyła mamie drzwi do po-
koju.
Dziwnie się ostatnio zachowu-
jesz. Chcesz porozmawiać?
Nie, wszystko jest w porządku.
Jestem jedynie trochę zmęczona
nadmiarem nauki.
Mama podeszła do Kristin, po-

całowała ją w czoło i zapewniła,
że z każdym problemem może się

do niej zwrócić. Dziewczynie na
samą myśl, że musi coś ukrywać
przed swoją matką, zrobiło się
żal, jednak zbyt obawiała się, że
może stracić pamiętnik, więc po-
stanowiła zachować to w tajem-
nicy.

Kristin ponownie przekręciła
klucz w drzwiach, usiadła na
krześle i otworzyła pamiętnik.
Tym razem zaczęła czytać wpis
ze środka zeszytu.

* * * * *
Dzisiaj kończę dwadzieścia lat. Tak
szybko to minęło. Pamiętam mój
pierwszy dzień w szkole, pierwszą
zabawkę, pierwszy ulubiony film czy
książkę, pierwsze wyjście na plac
zabaw - jakby to było wczoraj .
Chciałabym móc z powrotem być
małą dziewczynką. Nie mieć proble-
mów, cieszyć się błahostkami i
przede wszystkim czuć się PO-
TRZEBNA.
Jak wspominałam wcześniej , Clon

okazał się być oszustem i zdrajcą.
Najchętniej zapomniałabym o jego
istnieniu. Nie jest to jednak możli-
we.. . Każdego dnia myślę o tym, co
mi zrobił, jak mnie potraktował. Już
chyba nigdy nie będę gotowa na
związek. Żałuję, że go poznałam.

,, Ciekawe co takiego mógł zrobić
Clon? Przydałoby się zacząć czytać
od początku. '' - rozmyślała Kristin.

Było już bardzo późno. Dziew-
czyna nawet nie wiedziała, kiedy za-
snęła. Obudziła się dopiero
następnego ranka, gdy miała iść do
szkoły. Do tornistra włożyła pamięt-
nik. Dawidowi tłumaczyła, że z ze-
szytem czuje się bezpieczniej .
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Szczęście znajduje się w tobie.
Zaczyna się na dnie twojego serca,
a ty możesz je wciąż powiększać,

pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają nieżyczliwi;
pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga;

będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania.
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i lamentuje,

potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają.

 Phil Bosmans

Myśli miesiąca:

***
Mały Jasiu mówi do swojej

mamy:
– Mamusiu, proszę kup mi małp-
kę na urodziny.
– Dziecko, a czym ty ją będziesz
karmił?
– Kupimy taką z zoo, bo pan
w szkole mówił, że ich nie wolno
karmić.

***

Podchodzi Jasiu do pani
w ciąży i pyta:
– A co pani tam ma?
- Dzidziusia – odpowiada pani.
– A kocha pani tego dzidziusia?
– Tak, bardzo!
– To dlaczego go pani zjadła…?

***
– Synku, przed godziną w szafce
były dwa ciastka, teraz jest tylko
jedno. Co się stało?
– To nie moja wina. Było ciemno
i nie zauważyłem tego drugiego.

***
Alejką parkową zbliżają się

do siebie dwie młode matki
z wózkami.
Podczas mijania jak to zwykle
bywa zaglądają jedna drugiej do
wózka.
– O…jaki śliczny…ile już ma?

– Dziesięć miesięcy.
– Mój też… właśnie dzisiaj po-
wiedział pierwsze słowo!
Głos z drugiego wózka:
– …a co powiedział?

***
W kościele za chwilę ma

się odbyć ślub. Młoda para zbliża
się powoli do ołtarza. Wśród ze-
branych gości jest mała dziew-
czynka, która szeptem pyta swoją
mamę:
– Mamusiu, a dlaczego panna
młoda jest tak ślicznie ubrana
w białą sukienkę?
– Bo widzisz córeczko, ona chce
wszystkim pokazać, jaka jest bar-
dzo szczęśliwa – odpowiada mat-
ka.
– To dlaczego pan młody jest
ubrany na czarno?

Eliza Ciepły, kl. VIIa

KAWAŁ ŻARTU
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