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Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty- Dawid Biegus
drugim strażakiem w powiecie!
26 marca 2013 roku odbył się w Jarosławiu Powiatowy
Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W
tych zmaganiach godnie gminę Roźwienica reprezentował
uczeń klasy piątej naszej szkoły Dawid Biegus przygotowywany do konkursu przez Panią Marię Sęk. Po
eliminacjach pisemnych w postaci testu oraz egzaminie
ustnym zajął zaszczytne, ale niewdzięczne drugie miejsce. Niewdzięczne, ponieważ tylko
jedna osoba- zdobywca I lokaty, otrzymała awans do zmagań konkursowych na etapie
wojewódzkim. Gratulujemy Dawidowi rozległej wiedzy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, budowy i rodzaju sprzętu gaśniczego, historii PSP oraz przepisów
przeciwpożarowych. Wysiłek Dawida został uhonorowany nagrodą- odtwarzaczem
DVD, którą wręczył mu starosta jarosławski Pan Jerzy Batycki. Mamy nadzieję, że w
następnym roku Dawid sięgnie po laur zwycięstwa.

Uczestnicy Turnieju rywalizowali w
trzech
grupach
wiekowych.
Po
dokonaniu oceny prac pisemnych do
finału zakwalifikowało się 10 osób i po
części ustnej kolejność zajętych miejsc
przedstawiła się następująco: I grupa –
(szkoły podstawowe)1.Adrian Sojecki –
Szkoła
Podstawowa
w
Wólce
Pełkińskiej Dawid Biegus – Zespół
Szkół w Rudołowicach Faustyna Lis –
Szkoła Podstawowa w Jodłówce
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„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic
złego nie zrobi nikomu”- gminny etap XV.Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.
Rozstrzygnięto gminny etap XV. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego
nie zrobi nikomu”. Jego celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży, jakie
niebezpieczeństwo niesie tlenek węgla, oraz kształtowanie wśród młodych ludzi
właściwej postawy, która może uratować życie i zdrowie najbliższych. Czad to silnie
trujący bezbarwny i bezwonny gaz, który nie śpi, gdy cała rodzina pogrążona jest w
nocnym spoczynku, dlatego nazywany jest cichym zabójcą. Wyzwanie konkursowe
podjęli następujący uczniowie naszej szkoły: Arkadiusz Szczepanik, Dominika
Brodacka, Agnieszka i Gabrysia Winiarskie, Monika Kozdrój i Aleksandra Górska. Ich
prace nagrodzono drobnymi upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy
Roźwienica. Gratulujemy uczniom inwencji twórczej oraz wyróżnień.

Sprawdzian szóstoklasistów
4 kwietnia 2013 r o godzinie 9:00 szóstoklasiści w całej Polsce przystąpili do
sprawdzianu wiedzy. W naszej szkole testy pisało ośmioro uczniów: Przemysław Fiałek,
Patryk Gilarski, Monika Kozdrój, Dominika Kurpiel, Adam Mikłasz, Michał
Nakonieczny, Agnieszka Winiarska, Gabriela Zygmunt. Uczniowie zdawali egzamin w
największej sali lekcyjnej, gdzie każdy się czuł swobodnie, miał sporo miejsca i mógł się
skupić na zadaniach testowych. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała
komisja w składzie: Panie Maria Piątek i Kamila Konrad- nauczycielki z naszej szkoły
oraz Pani Beata Roga – nauczycielka Zespołu Szkół w Roźwienicy. Wszyscy uczniowie
rozwiązywali testy w skupieniu, maksymalnie wykorzystując czas pracy. W opinii
szóstoklasistów sprawdzian nie należał do najłatwiejszych. Zarówno zadania zamknięte,
jak i otwarte wymagały konkretnej wiedzy, a przede wszystkim logicznego myślenia i
umiejętności czytania ze zrozumieniem nie tylko tekstu, ale też poleceń
.Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które otrzymamy pod koniec maja.
Komisja egzaminacyjna podczas
swojej odpowiedzialnej pracysporządzaniu protokołu ze
sprawdzianu..Panie : Kamila
Konrad, Maria Piątek, Beata
Młodszym koleżankom i
Roga.

kolegom pragniemy
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Młodszym koleżankom i kolegom pragniemy przekazać, że tak naprawdę tylko ten się
nie boi egzaminów, kto się do nich systematycznie przygotowuje. Nie należy nauki
pozostawiać na ostatnią chwilę. Przed testem nie wolno zbytnio się denerwować. Należy
też porządnie się wyspać, aby z wypoczętym umysłem przystąpić do egzaminu. To
wystarczy, aby napisać sprawdzian na maksymalną ilość punktów. /Red. Dominika Kurpiel/

Przed egzaminem – wymiana ostatnich
uwag. Miny świadczą, że tegoroczni
szóstoklasiści przystępują do sprawdzianu
bez stresu, na luzie

Na sali egzaminacyjnej. Uczniowie
wylosowali miejsca. W pierwszej ławce :
Agnieszka Winiarska, w drugiej Gabriela
Zygmunt, w ostatniej Przemek Fiałek.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
W dniu 10 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół w Roźwienicy odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem Turnieju jest
popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego,
propagowanie bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego, działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turniej składał się z II
etapów. I etap: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego. II etap :jazda
sprawnościowa po torze przeszkód. Na turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Patryk Gilarski kl. VI Adrian
Mikłasz kl. VI David Biegus
kl. V . W wyniku rywalizacji międzyszkolnych nasza
drużyna zajęła II miejsce, gratulujemy naszym chłopcom !!!/ Red. Pani Maria Sęk/
1. Karta rowerowa - stwierdza uprawnienie do kierowania rowerem lub wózkiem rowerowym przyznane osobie,
która nie ukończyła 18. r. ż.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:- ukończyła 10 lat,- zna przepisy ruchu drogowego i zasady
poruszania się rowerem po drogach, co potwierdziła, zdając egzamin teoretyczny i praktyczny.
3. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
w zależności od tego, w jakiej placówce dana osoba zdawała egzamin.
4. Karta rowerowa uprawnia do:
- jazdy rowerem,
- jazdy wózkiem rowerowym.
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Wycieczka do Jarosławia
We wtorek 16 kwietnia 2013r.
klasy0–III
wybrały
się
na
wycieczkę
do
Jarosławia.
Zwiedzanie
rozpoczęliśmy
od
wizyty
w
MOK-u.
Tam
obejrzeliśmy baśń muzyczną pt.
,,Śpiąca Królewna’’. Bajka bardzo
nam się podobała. Jednak młodsze
dzieci przestraszyły się czarownicy,
która rzucała czar na królewnę
oraz chciała zamienić widzów w
żaby. Po obejrzeniu przedstawienia
udaliśmy się pieszo do Muzeum w
Kamienicy Orsettich. Zostaliśmy
podzieleni na dwie grupy: pierwsi
muzeum zwiedzali uczniowie kl. I i
przedszkolaki. W tym czasie trzecioklasiści i drugoklasiści udali się na długi spacer po
Rynku. Obserwowaliśmy również panoramę miasta z najwyższego wzniesienia.
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z tajemniczym kamiennym panem, siedzącym na
ławeczce – Edwardem Kiferlingiem. Potem poszliśmy do muzeum. Tam z wielkim
zaciekawieniem oglądaliśmy eksponaty. Chłopcom najbardziej podobała się kolekcja
starej broni, a dziewczynkom pokój panieński. Zadowoleni wróciliśmy do domu.
Wycieczka była udana. Planujemy już następny wyjazd.
/ Red.Agatka Tomaszewska/

Sztuka teatralna była
niezwykle udana.
Popatrzcie na nasze minkimówią przedszkolaki
wychodzące po spektaklu.

Pod zabytkową studnią na Rynku w Jarosławiu
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Czysta woda to życie i zdrowie
udział naszej szkoły w akcji Makulatura na Misje
Co roku z powodu braku czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych umierają
2 miliony ludzi – to tak, jakby z powierzchni świata znikało miasto wielkości Warszawy.
Życie i zdrowie tracą przede wszystkim dzieci – ich organizm ma najmniej siły, by
obronić się przed zarazkami znajdującymi się w brudnej wodzie. Co minutę czworo
dzieci umiera z powodu biegunki. Sama tylko możliwość umycia mydłem rak w czystej
wodzie zmniejszyłaby ten współczynnik o 40%. Dzieci, które nie mają co pić chorują na
świerzb, anemię, tracą wzrok, nie rosną. Czerpanie wody z niebezpiecznych źródeł wiąże
się z ryzykiem zakażenia pasożytami i malarią. Gdyby udało się nam zapewnić każdej
wiosce studnię z czystą wodą, w krajach rozwijających ilość chorych w szpitalach

zmalałaby o połowę. Mając na uwadze te przerażające dane statystyczne z ochotą
przystąpiliśmy do akcji zbierania makulatury na tak szczytny cel. Przecież jeden
kilogram makulatury to 75 litrów bezcennej wody dla umierających z pragnienia
mieszkańców Afryki. Pozaglądaliśmy w każdy zakątek naszej szkoły. Pan Dyrektor oraz
konserwator Pan Jan Kiełt wybrali z szaf i regałów zalegającą od lat bezużyteczną
makulaturę i okazało się, że jest jej sporo. Oczywiście, cały jej skład oddano strażakom.
W ten sposób pozyskaliśmy sporo miejsca w szkole jednocześnie pomagając innym.
Podobnie działo się w domach. Dziękujemy inicjatorom za przygotowanie tak
wspaniałej akcji i włączenie do niego naszej społeczności. Chętnie przyłączymy się do
innych tak wspaniałych inicjatyw.
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,, Szanuj zieleń, boś nie jeleń’’. Obchody Święta Ziemi w naszej szkole.
Na poniedziałkowym apelu – 22 IV 2013r. odbyła się akademia z okazji Święta Ziemi.
Humorystyczną scenkę uczącą szacunku do przyrody przygotowali uczniowie klasy
piątej i szóstej. Piętnowali w niej bezmyślne niszczenie środowiska przez dzieci i
dorosłych, apelowali o rozsądek i szacunek do świata przyrody.
Umiejętności aktorskie i świetny scenariusz wyreżyserowany przez Panie Alinę Jandułę i
Marię Sęk widzowie nagrodzili gromkimi brawami. Za przygotowanie tak pouczającej
scenki podziękował Pan Dyrektor. Przypominał, że każdy jest odpowiedzialny za
środowisko, w którym żyje. Kontynuacją obchodów Święta Ziemi będzie coroczna akcja
Sprzątania Świata przygotowana przez uczniów naszej szkoły.
Pełni zapału do działań na rzecz środowiska uczniowie powrócili do klas, gdzie zgodnie z
planem zajęć odbyły się kolejnie poniedziałkowe lekcje./ Red. Agnieszka Winiarska,
Dominika Kurpiel/

Szkolni ekolodzy pouczają romantycznego Damiana:
Ekolodzy: Dawid Biegus, Norbert Pinda, Kamil Łanda,
Kamil Kowalik- w roli Damiana Adrian Mikłasz

Wykonawczynie ekologicznych piosenek: Agnieszka
Winiarska, Gabriela Zygmunt, Dominika Kurpiel,
Monika Kozdrój

Nagrody rozdane.
W okresie ferii zimowych ogłoszony
został konkurs o tematyce zimowej.
Organizatorem
tych
malarskich
zmagań był Skok Stefczyka , natomiast uczestnikami
uczniowie naszej szkoły . Wszystkie prace zostały
nagrodzone upominkami, które 10 IV 2013 r. na
krótkim apelu wręczył przedstawiciel tej instytucji.

Przedstawiciel Skoku Stefczyka wręcza nagrodę uczennicy
klasy pierwszej Wiktorii Sas.
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Konkurs plastyczny ,,Świat dinozaurów’’
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku ogłasza
konkurs plastyczny ,,Świat dinozaurów’’ .
Temat można potraktować szeroko! Same dinozaury, ich
otoczenie, roślinność.
Technika: ceramika, modelina, papieroplastyka, rękodzieło, techniki mieszane.
Format prac przestrzennych minimum 50x50cm. W pracach nie można wykorzystać
gotowych elementów znajdujących się w sprzedaży. Szkoła może zgłosić do konkursu
maksymalnie jedną pracę zbiorową w każdej kategorii wiekowej:
- KL. I – III
- KL. IV – VI
Prace należy dostarczyć do 16 maja – zachęcamy!
Wystawa prac oraz zwiedzanie wystawy dinozaurów i uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się 8 czerwca 2013 r. (sobota) o godz. 17:00 na Stadionie w Pruchniku podczas
obchodów Dni Pruchnika.
UWAGA!!!
Wyjątkowa okazja stanięcia oko w oko z gadami wymarłymi przed 65 milionami
lat.(rekonstrukcja w skali 1:1)
Zwiedzanie wystawy bezpłatne, w terminie od 8 do 20 czerwca 2013r. w godz.: Pon. – Pt.
– 8:00 – 20:00 Sob. – Nd.- 10:00 – 20:00

I Edycja Konkursu Papieskiego pt. "Nauczyciel wiary"
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu zaprasza uczniów na I
Edycję Konkursu Papieskiego pt. "Nauczyciel wiary". Wykaż się zdolnościami
plastycznymi i weź udział w konkursie plastycznym, którego głównym zamysłem jest
upowszechnienie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat życia i nauczania Jana
Pawła II. Współcześnie Papież Polak jest dla młodzieży wielkim autorytetem i stanowi
wzorzec bycia człowiekiem.
Pamiętajmy o tym wielkim Polaku.
Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie trzech uczniów z każdej kategorii
wiekowej, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
Kategoria I – klasy I – III
Kategoria II – IV – VI
Technika pracy dowolna (np. kredki, pastele,
tusz,
węgiel,
malarstwo,
kolaż,
witraż,
wydzieranka i inne…)
Format: A-4 dla kategorii I A-3 dla kategorii II
lub
przestrzenny
dla
wszystkich
30cmx30cmx30cm.
Termin do 14 maja. Prace należy dostarczać do
nauczyciela plastyki.
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Ach, co to był za ślub! Konkurs
Największymi uroczystościami rodzinnymi są śluby
i wesela. Stanowią okazje do spotkań rodzinnych,
wspólnej zabawy- a po latach wspomnień.
Pamiątkami, które najczęściej wywołują uśmiech i
refleksję, są ślubne zdjęcia. Jedne przedstawiają
młodą parę, inne huczne weselisko, kolejne
natomiast uwieczniają wszystkich weselnych gości.
Są pozowane u fotografa i te robione bez
uprzedzenia. Wszystkie mają ogromną wartość
sentymentalną, dlatego gromadzimy je w albumach,
szufladach lub leżą pożółkłe na strychu wśród
rodzinnych pamiątek .
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji
Rudołowic ze społecznością naszej szkoły ogłasza:
KONKURS NA NAJSTARSZĄ FOTOGRAFIĘ ŚLUBNĄ.
Prosimy podpisane na odwrocie zdjęcia składać w terminie do 20 maja 2013 r.
do biblioteki szkolnej. Opisując na odwrocie fotografię należy podać imiona i
nazwiska osób przedstawionych na zdjęciu, jeżeli to możliwe, datę i miejsce
ślubu. Wspaniałym już pozakonkursowym dodatkiem może być zapisana
ciekawa historia rodzinna lub jakaś anegdota związana z ludźmi
przedstawionymi na zdjęciu.
NAJSTARSZE I NAJCIEKAWSZE FOTOGRAFIE ZOSTANĄ
NAGRODZONE WARTOŚCIOWYM UPOMINKAMI !
Zapewniamy, jeżeli sobie Państwo tego zażyczycie, zwrot fotografii. Ze
zgromadzonych zdjęć pragniemy z okazji Święta Rodziny zorganizować
wystawę w naszej Szkolnej
Izbie Pamięci.
ZAPRASZAMY DO
WSPÓLNEJ ZABAWY!
Fotografie pochodz ą ze strony
MyHeritage.pl na Facebooku
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Dlaczego lubię święta Wielkanocne?
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym dla mnie, jak
wielu chrześcijan, świętem. Jest to radosna uroczystość
upamiętniająca Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Związana
jest z okresem Wielkiego Postu i ostatniego tygodnia
poprzedzającego Niedzielę Zmartwychwstania tradycyjnych
mszy, obrzędów i modlitw związanych z Męką, Śmiercią i
Zmartwychwstaniem Chrystusa. Okres poprzedzający te
wydarzenia to czas wyciszenia i postanowień. Wielkanoc to
nie tylko pokuta, ale także czas radości, związanych z tym
wielu przygotowań i wielkanocnych tradycji. Każdego roku z
niecierpliwością czekam na ten świąteczny moment, w którym
mogę poczuć przyjemność i dużo rodzinnego ciepła. Pięknem
tych świąt są domowe porządki w domu i ogrodzie, zapach
wypiekanych babek, mazurków i wędzonki. Dla mnie to cudowny czas malowania
pisanek i ozdób, przy których chętnie pomagam mamie z wielkim zaangażowaniem.
Mimo, że moje pisanki nie SA tak ładne jak mamy, ale cieszę się, że z roku na rok robię
postępy .Naszą domową tradycją jest wędrowanie z eleganckim koszykiem, ze święconką
do kościoła przez najmłodszą dziewczynę w domu. To zadanie spełnia moja siostra,
której razem z mamą pomagam udekorować koszyczek. Moim ulubionym momentem
podczas całych świąt jest poranna rezurekcja. Często zaspani wędrujemy całą rodziną
do kościoła. Tam brzask i dźwięk kościelnych dzwonów obwieszcza Wesołą Nowinę
Chrystus Zmartwychwstał! Po uroczystej mszy przygotowujemy śniadanie wielkanocne
połączone z modlitwą, dzieleniem się poświęconym jajkiem i czytaniem fragmentu Pisma
Świętego, znów przez najmłodszego domownika, którym jestem ja oraz składaniem
życzeń. Wielką radość i zastrzyk energii sprawia mi wspólna zabawa mojej rodziny po
zakończeniu śniadania, zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki schowanej
w różnych częściach domu.
Lany Poniedziałek kojarzy mi się z radosnym piskiem domowników i oblewanie wodą.
Jako najmłodszy z rodziny budzę się wcześnie rano i tradycyjnie oblewam moje siostry,
rodziców, gdy jeszcze śpią. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony,
to właśnie święta sprawiają, że mamy czas nacieszyć się sobą w gronie najbliższych.
/Z opowiadania babci Pani Heleny Łandy – red. Kamil Łanda/

Wielkanoc dawniej i dziś
Współczesne tradycje Wielkanocne trochę różnią się od tych
sprzed wielu lat. Dawniej potrawy na stół wielkanocny ludzie
przygotowywali sami, a nie tak jak teraz, kupujemy w sklepie.
Mężczyźni sami robili wędliny, które wędzili w kominie. Kobiety
zajmowały się pieczeniem babek, mazurków, baranków i chleba
na stów wielkanocny, jak również malowaniem pisanek i
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strojeniem domów. W Wielki Piątek ludzie naprawdę pościli, niektórzy jedli chleb i pili
wodę. Gdy nadeszła Wielka Sobota dzieci z mamami
chętnie szły do Kościoła poświęcić koszyki z pokarmami, a potem rodzice je chowali, aby
dzieci nie podkradały z nich nic aż do śniadania, a nie było to łatwe. Na wieczorną Mszę
Świętą szli przeważnie mężczyźni poświęcić wodę, którą po południu w Wielką Niedzielę
kropili domowników, domy i swoje pola. Przed rezurekcją przez całą wieś szedł trębacz i
grał na trąbce, budząc mieszkańców i oznajmiając Zmartwychwstanie Jezusa. Po Myszy
Świętej całe rodziny siadały do stołu dzieląc się jajkiem, składając sobie życzenia i
spożywali przygotowane posiłki. W Lany Poniedziałek nie tylko dzieci, ale i dorośli
oblewali się nie tak jak teraz sikawkami, ale wiadrami z wodą. Panna, która była
najbardziej mokra, to znaczyło, że ma powodzenie u chłopców. Tak wyglądała
Wielkanoc dawniej w mojej wsi. /Rozmowa Kamila Kowalika z babcią Monika Rogus/

Obrzędy Świąt Wielkanocnych
Obrzędy Świąt Wielkanocnych zaczynają się od Niedzieli
Palmowej. Wtedy przynosimy do kościoła palmę, aby ksiądz
ją poświęcił. Jest to pamiątka wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. W naszej wiosce również rolnicy palmami
poświęcają swoje pola.
Po Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki Tydzień. W
Wielki Czwartek młodzież z Rudołowic robi Judasza i wiesza
na słupie. O godzinie 18:00 w kościele jest msza święta z
przeniesieniem Pana Jezusa do ciemnicy. Wielki Piątek
obowiązuje ścisły post, bo jest to dzień, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu. O
godzinie 17:00 w kościele odbywa się nabożeństwo z przeniesieniem Pana Jezusa do
grobu i adoracja krzyża, przy grobie Bożym stoją strażacy.
W Wielką Sobotę o godzinie 16:00 jest poświęcenie pokarmów, a o godzinie 18:00 jest
Msza święta, na której jest poświęcanie wody. Wielką Niedzielą rozpoczynamy święta
zaczynając od rezurekcji, która jest o szóstej rano. Po niej zasiadamy do świątecznego
śniadania, gdzie dzielimy się jajkiem i spożywamy poświęcone pokarmy. Szczególne
znaczenie mają skorupki z poświęconych jajek, które rozsypuje się wokół domu. Ma to
sprawić, że kury będą się dobrze niosły.
W Poniedziałek Wielkanocny jest tradycja śmigus – dyngus. Jest to taki zwyczaj, że
polewamy się wodą, jak i w pierwszy tak i w drugi dzień świąt składamy sobie
świąteczne życzenia i odwiedzamy rodziny.

/Rozmowa Michała Wajdy z dziadziem Panem Józefem Wajdą/
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Ile Judasz zarobił na Jezusie?
Dzisiaj za 30 srebrników apostoł-zdrajca mógłby kupić 10-letni samochód, 2000
lat temu - dobre sandały albo pięć kilo wieprzowiny. Z wyliczeń naukowców wynika, że
30 srebrników dziś byłoby warte 10 tys.-12 tys. zł. To wciąż szokująco mało za wydanie
na śmierć nauczyciela, przyjaciela. W czasach Chrystusa rzemieślnicza elita - murarze i
piekarze zarabiali około 6 tys. złotych miesięcznie, sprzątacz kloak - 3 tys. zł, malarz
fresków - 18 tys. zł. O wiele więcej dostawał odpowiednik dzisiejszego nauczyciela
akademickiego, który za każdego ucznia liczył sobie aż 30 tys. zł miesięcznie! Roczny
żołd jednego ze 150 tys. legionistów wynosił około 27 tys. zł.
Niewiele zmieniło się, jeśli chodzi o zarobki gwiazd sportu. Zwycięzca wyścigu
rydwanów inkasował jednorazowo 1,5mln zł!

Starożytna drożyzna
Niezła kasa, prawda? Sęk w tym, że ceny podstawowych produktów znaczenie obiegały
od dzisiejszych. Krawiec za uszycie szaty życzył sobie do 6 tys. zł (to dlatego o szaty
Jezusa rzucono kości). Szewc za sandały pierwszej jakości mógł żądać nawet
równowartość 12 tys. zł. Pół kilograma chleba kosztowało 8 zł, 0,5 l wina - 30 zł, bilet do
łaźni - 2 zł. To wydaje nam się jeszcze całkiem racjonalne, ale 900 zł za 0,5 kg mięsa
wołowego może szokować. Za pół kilo wieprzowiny trzeba było zapłacić - 1400 zł, a za
gęś... 20 tys. zł. Tylko dziesięć razy więcej trzeba było zapłacić za niewolnika (190-280
tys. zł). Bardzo droga była sól - 0,5 kg kosztowało 1200 zł. Zdarzało się, że żołnierze
dostawali żołd w tej postaci. Był to bardzo cenny surowiec, na którego wydobycie
państwo miało monopol, a wywóz poza granice cesarstwa był surowo zabroniony. Nie
mniej cenne były... warzywa i owoce. Jedno jabłko kosztowało ok. 40 zł za sztukę.
- Wysokie ceny warzyw czy owoców to kwestia braku odpowiednich miejsc do produkcji
oraz jej niskiej opłacalności. Uprawy często padały ofiarą szkodników. Generalnie to był
towar luksusowy, zresztą dieta mieszkańców Imperium Rzymskiego była diametralnie
inna od wyobrażeń na temat diety śródziemnomorskiej - objaśnia archeolog profesor
Piotr Dyczek. - Podstawą były chleb, oliwa i produkty z oliwek oraz figi, które
dostarczały dużo energii ze względu na wysoką zwartość cukru. Ceny tych produktów
były zazwyczaj niskie, ponieważ leżało to w interesie państwa. Rzymianie wiedzieli, że
jeśli społeczeństwo ma być ekonomicznie sprawne, to musi być dobrze odżywione.
Dlatego funkcjonował system pomocy społecznej. Najbiedniejsi dostawali za darmo
miesięczny przydział chleba i oliwy. Bezpłatne rozdawnictwo żywności rozregulowywało
rynek, ale w pozytywnym sensie. Dzięki temu ceny podstawowych produktów były na
niskim poziomie. Dochodziło do ogromnych różnic majątkowych, ale ludzie rzadko
przymierali głodem./ Autor:Jakub Wołosowski Redaktor Serwisów Ekonomicznych WP.PL.finanse.wp.pl/
Szekel, srebrnik z czasów
Chrystusa
(fot. forumancientcoins.com)
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Zimowe wybryki natury w dawnej Polsce
Wiemy doskonale o tym, że wszelkie odbiegające od normy na danym terenie przejawy
potęgi natury budziły i ciągle budzą zaciekawienie, niepokój, a nawet grozę, gdyż
wywierają dramatyczny niekiedy wpływ na egzystencję człowieka. Szczególną uwagę
zwracano zwłaszcza na tajemnicze i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe. Nic
dziwnego w tym, iż pozostawiły one liczne ślady w dawnych opisach, kronikach i
pamiętnikach. Dotyczy to oczywiście również wyjątkowo ciepłych i nadzwyczaj
mroźnych zim. Zapiski takie znajdujemy naturalnie także w polskich archiwach i
bibliotekach. Dawnych kronikarzy chyba w najmniejszym stopniu interesowały zimy
łagodne. Z tego też zapewne względu informacje o wyjątkowo ciepłych zimach są skąpe i
występują dość rzadko. Pierwsza wiadomość o łagodnej zimie na terenie Polski znana
jest zatem dopiero z początków XV wieku. Nieoceniony Jan Długosz przedstawił to tak:
W roku 1412 zima była nadzwyczaj ciepła bez żadnego przymrozku i szronu, tak iż w
Litwie nawet, kraju zimnym i mroźnym, około święta Oczyszczenia N. Panny (2 lutego)
ludzie mieli już jarzyny do jedzenia i kwiaty, co za dziwowisko wielkie uważano.
Równie łagodna zima wystąpiła w Polsce na przełomie 1425 i 1426 roku. W styczniu i
lutym padały wtedy ciągłe deszcze i często zdarzały się burze z piorunami. Kolejna
bardzo łagodna zima miała miejsce z 1538 na 1539 rok, zapoczątkowując wyjątkowo
ciepły okres trzyletni, który trwał do 1540 roku.W XIX wieku bardzo ciepła zima
wystąpiła w sezonie 1862/63. Temperatury powietrza stycznia i lutego wyniosły wtedy w
Warszawie kolejno +1,4 i +1,2 st.C, gdy tymczasem średnie długoletnie przybierały tam
wartości odpowiednio - 2,9 i - 2,0 st.C. W 1925 roku zanotowano w Polsce
kilkunastostopniowe temperatury dodatnie pod koniec grudnia, a także zaobserwowano
silną burzę z wyładowaniami atmosferycznymi. Piorun spowodował wówczas nawet
pożar. Wyjątkowo wczesna i ciepła wiosna była również w 1934 roku.
O ile łagodne i krótkie zimy nie wzbudzały - jak zauważyliśmy - większych emocji, to
zimy śnieżne, mroźne i surowe utrwaliły się w pamięci współczesnych, pozostawiając po
sobie
stosunkowo
najwięcej
danych
w
relacjach
z
przeszłości.
Tak więc dowiadujemy się np., że zima w latach 1125 - 1126 miała spowodować śmierć
wielu ludzi i zwierząt. Z powodu braku okrywy śnieżnej mróz zniszczył oziminy, co
spowodowało z kolei klęskę głodu w Polsce. Również w 1235 roku sroga zima zniszczyła
zboża i wywołała głód. W latach 1305 i 1364 na skutek silnych mrozów i grubej okrywy
śnieżnej wyginęła w Polsce duża liczba dzikich ptaków i ssaków. Niskie temperatury
były ponadto przyczyną znacznych szkód w sadach i ogrodach owocowych.
Niestrudzony Jan Długosz tak oto pisał o zimie roku 1440: Była w tym roku w Polsce i w
krajach pogranicznych zima ciężka i sroga, która wiele drzew różnego rodzaju
wymroziła i spowodowała wielki pomorek na bydło. Przeszłego też lata chybiły
urodzaje, a gdy z tej przyczyny bieda stała się powszechna, wiele ludzi umierało z głodu,
niektórzy używali pewnej tłustości i soku, osiąkającego z drzew, który po polsku zowią
"gyemioła"; inni z ziół, liści i korzonków wyrabiali chleb, z czego potem, gdy lato
nadeszło, jakoby od morowej zarazy ginęli. Szlachta i wieśniacy zdzierali z obór stare
strzechy, aby niemi jakożkolwiek głód i skwierek zmożonego bydła zaspokoić. Od św.
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Marcina (11 listopada) śniegi ogromne trwały przez całą zimę i wiosnę, przy tęgich
mrozach aż do św. Jerzego (23 kwietnia) i około tegoż dnia razem z lodami tajać tak,
iż do tej pory i ziemia była ściśnięta, i po rzekach przechodzić można było. Przeto i
bociany, z ciepłych przylatując krajów, dla wielkiego zimna cisnęły się jakby domowe
ptactwo do ludzkich mieszkań i w nich się przechowywały, aż póki nie zeszły śniegi, lody
i cieplejsza nie nastała pora. Wiele zaś różnego ptactwa od srogiego zimna poginęło, a
rzeki nie puszczały; aż do św. Jerzego śniegi okrywały pola, góry, lasy, pagórki i krzewy.
Niezwykle surowa zima wystąpiła także w 1577 roku. Pisano, że ...woda wylana z
naczynia wprzód zamarzła, nim do ziemi doleciała. W tym to okresie zima trwała bez
przerw, ociepleń i odwilży od października aż do początków kwietnia 1578 roku. Równie
ostre mrozy rozpoczęły się w pierwszych dniach grudnia 1637 roku i trwały do maja
roku 1638. W jednej z dawnych relacji czytamy z kolei, co następuje: Roku 1655 wielkie
zimno panowało w Polsce, podczas gdy wojsko polsko-litewskie nad Dniestrem, blisko
wioski Iskau, na zimę się rozłożyło; tak silne zimno w obozie czuć się dało, iż wszystkie
napoje, nawet wina hiszpańskie, jednej nocy zupełnie aż do dna naczyń zamarzły, i tych
potem nie inaczej użyć można było, jak przez rozbicie naczyń i roztopienie przy
ogniu. W wyniku wielkich mrozów występujących w sezonie zimowym 1708/1709, na
Litwie ginęły ptaki oraz zwierzęta w lasach, a nawet w oborach. O zimie tej ks. Andrzej
Chryzostom Załuski, biskup warmiński, napisał takimi oto słowy: Morze Bałtyckie jak
tylko okiem nawet uzbrojonem dosięgnąć można było, do dnia 8 kwietnia, grubym
lodem było pokryte. Zaś ks. Gabriel Rzączyński, autor "Historii naturalnej ciekawej
Polski i Litwy...", w swojej relacji dodaje m.in.: Roku 1709 nadzwyczaj silne mrozy
panowały w styczniu i lutym, i te wiele ludzi i bydła o śmierć przyprawiły; ptactwo
mniejsze przez okna i drzwi do domów wpadało, szukając schronienia przed zimnem;
ryby w stawach i sadzawkach do dna zamarzniętych poginęły; lasy w wielu miejscach od
mrozu poniszczały, dęby od mrozu pękały z hukiem jakby od bomby; niektórzy
wystawiwszy wino węgierskie i piwo na wolne powietrze, w przeciągu jednej godziny
takowe zmrożone znaleźli; ziemia blisko na półtrzecia łokcia (ok. 145 cm) była
zamarznięta.11 grudnia 1788 roku w Warszawie zanotowano temperaturę -31,2 st.C, a 8
lutego 1799 roku termometry wskazywały -33,1 st.C. Również w XIX wieku odnotowano
szereg ostrych zim, kiedy to temperatura spadała niejednokrotnie poniżej -30 st.C.
W czasach już nam bliższych wyjątkową pod względem natężenia i uporczywości
mrozów zimą była ta z przełomu lat 1928/1929. Wystąpiły wtedy temperatury znacznie
niższe, aniżeli średnie długoletnie. Zanotowano wówczas wielokrotnie wskazania
termometrów dochodzące do -40 st.C. Tak niskie temperatury utrzymywały się przez
wiele miesięcy. Obok ostrych mrozów, inną charakterystyczną cechą tej zimy, którą
zresztą uznano za jedną z najsurowszych w dziejach, była gruba i trwała okrywa
śnieżna. Jej głębość wynosiła w lutym ok. 35 cm, a w marcu dochodziła do 40 cm. W
niżej położonych miejscach oraz na skrajach lasów wielometrowe zaspy utrzymywały się
jeszcze w pierwszej dekadzie maja. Pamiętna była również zima z 1939 na 1940 rok. W
Warszawie zanotowano wtedy temperaturę -30 st.C.Na koniec wspomnijmy jeszcze
"zimę stulecia" z 1979 roku, kiedy to w styczniu cała północna Europa zaskoczona
została nagłym atakiem niezwykle silnych mrozów. W Polsce temperatura spadł
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poniżej -20 st.C, co w połączeniu z gwałtownymi i niezwykle obfitymi opadami śniegu
doprowadziło do sparaliżowania komunikacji drogowej i kolejowej. W zaspach utknęły
samochody i pociągi z tysiącami podróżnych; w kraju odnotowano liczne przerwy w
dostawach energii elektrycznej, ciepłej wody i ogrzewania z pozbawionych paliwa
ciepłowni.
Panujący wówczas mróz był także pośrednią przyczyną tragicznego wybuchu w
warszawskiej rotundzie PKO u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej,
który miał miejsce dnia 15 lutego i spowodował śmierć 49 ludzi (rannych było ponad 100
osób). Okazało się mianowicie, że z uszkodzonego zaworu w przebiegającym obok
rotundy podziemnym przewodzie ulatniał się gaz ziemny. Nie mógł on poprzez
zamarzniętą ziemię wydostać się na powierzchnię, a więc wniknął kanałami
telekomunikacyjnymi do podziemi banku, gdzie po osiągnięciu krytycznego stężenia
eksplodował. /Przedruk.wwwekolgia.pl<<Środowisko/

Zima w kwietniu, czyli arktyczna
łamigłówka

W kwietniu 2013 taki widok nikogo nie dziwił. Fot.
BOGDAN HRYWNIAK / newspix.pl

Dlaczego pogoda zwariowała? Dlaczego
zima tak długo trwała? Wszystko z powodu
gwałtownie topniejących lodów Arktyki.
W tym tygodniu dopiero zaczęliśmy cieszyć się pierwszymi przebłyskami wiosny.
Bardzo powolnymi i nieśmiałymi, bo te kilka stopni Celsjusza powyżej zera to wciąż
za mało. Nie tego oczekiwalibyśmy w kwietniu.
Ale czy ta wyjątkowo długa zima to wyjątek, pogodowa anomalia? Niestety, nie. – Od
kilku lat zimy stają się coraz surowsze i bardziej śnieżne – mówi prof. Krzysztof
Błażejczyk, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I trzeba się przygotować na to,
że następne będą podobne. Za to, co się dzieje w pogodzie w Europie, odpowiada układ
mas powietrza nad Arktyką. W ostatnich latach zaczął się on gwałtownie zmieniać,
co powoduje zachwianie równowagi mas powietrza na całej północnej półkuli.
Dzisiaj Arktyka jest jeszcze skutą kilkukilometrową warstwą lodu krainą, na której
notowane są najniższe temperatury na Ziemi, sięgające prawie minus 70 stopni
C. Jednak, jak dowodzi międzynarodowy zespół klimatologów i oceanologów w artykule
opublikowanym w najnowszym numerze „Nature Climate Change”, rejon ten może się
zazielenić. Za 30 lat lądy Arktyki pokryją się lasami, które ostatnio rosły w tym rejonie
miliony lat temu.
/ Przedruk Newsweek.pl/
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Wspomnienia o prof. zw. dr hab. Krzysztofie
Lipińskim
25 lutego 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. Krzysztof
Lipiński – wnuk kapitana Władysława Gawła. Pana profesora mieliśmy przyjemność
gościć w naszej szkole podczas uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego. Później
wielokrotnie okazywał naszej społeczności dowody przyjaźni, czego przykładem są
dedykowane specjalnie nam wiersze. Jeden z ostatnich noszący znamienny tytuł „Byt” –
zadedykowała i przekazała Izbie Pamięci Matka profesora Pani Danuta Lipińska.
Prof. Lipiński urodził się w Rzeszowie w dn. 19 marca 1957 roku, ukończył w r. 1980
studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym związał się
następnie zawodowo na lat 27. Wybitnie uzdolniony, błyskotliwy, skoncentrowany na
pracy i ambitny już w r. 1984 wydoktoryzował się, w r. 1991 uzyskał stopień doktora
habilitowanego, a w r. 1996 tytuł profesora. Od r. 1991 był także profesorem
Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokąd przeniósł się w r. 2007. Lubiany przez studentów,
wykształcił w Krakowie i Rzeszowie licznych magistrów i doktorów. Był znany i ceniony
w całym środowisku germanistów polskich, a także zagranicą, szczególnie w Austrii i
Niemczech. Był członkiem Związku Literatów Polskich, austriackiego PEN-Klubu
Stowarzyszenia Germanistów Austriackich, Międzynarodowego Forum Georga Trakla
w Salzburgu, Towarzystwa im. Teodora Fontanego, stypendystą Fundacji im.
Aleksandra von Humboldta i członkiem Societas Humboldtiana Polonorum.Był nie
tylko badaczem literatury i procesów translacji, ale także świetnym tłumaczem,
zwłaszcza liryki i najważniejszego dzieła literatury niemieckiej, „Fausta" Goethego,
poetą, eseistą i prozaikiem. Jego bardzo szerokie zainteresowania naukowe
koncentrowały się szczególnie wokół literatury austriackiej, zwłaszcza liryki Georga
Trakla i innych poetów przełomu XIX i XX w., „Fausta" Goethego i teorii przekładu
literackiego. Pozostawił po sobie
10
monografii
naukowych,
kilkanaście
książek
przetłumaczonych
z
niemieckiego, dwa scenariusze
filmowe i sto kilkadziesiąt
artykułów naukowych i esejów, a
także
własne
utwory
literackie.Te dzieła pozostaną,
polscy
literaturoznawcy
i
tłumacze będą korzystać przez
dziesiątki lat z jego prac o
„Fauście",
„Vademecum

Prof. dr. hab. Krzysztof Lipiński wpisujący się do
Pamiątkowej Księgi Gości Izby Pamięci obok
wpis z dn.28 IX 2013 r. z uroczystości posadzenia
Dębu Katyńskiego.
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Byt
Izba Pamięci
Pieczołowicie zgromadzone przedmioty
pożółkłe listy i dawne
fotografie
sprzęty
których już nikt
nie używa
pokryte kurzem
i pleśnią.
To jest właśnie okrutny
czas zapomnienia
utrata kontaktu dłoni
oczu i uszu z namacalną
rzeczywistością
Ale można to wszystko
na nowo powołać do istnienia
dotknąć starych żaren
obudzić dawne dotknięcia
opowieści
zapach dawno zwiędniętych kwiatów
I wtedy rodzi się
nowa pamięć.../ Krzysztof Lipiński, wrzesień 2011 r/

Ziemia Katyńska
Odeszli. W zbiorowych spoczęli mogiłach.
Kula ich podła zabiła.
W obcej ziemi leżą,
Lecz wciąż w ojczyznę wierzą.
Nadszedł kwiecień okrutny,
Mimo wiosny-tak smutny.
Na darmo czekały rodziny.
A nad grobami proch siny.
Ziemia ich przyjęła,
Ciemnością śmierci objęła.
I przyjmując ich ciała Ziemią świętą się stała.
Krzysztof Lipiński
Z okazji poświęcenia Ziemi Katyńskiej w
Rudołowicach,
dn.26 września 2012
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Ile i co
Może pomieścić mieszkanie
To, co w nim
Zamieszkałoby wraz za nami
Rzeczy dotykalne
I niedotykalne
Jednorazowe i wieczne
Meble
Łóżka poczęcia i umierania
Łóżeczka dzieciństwa
Łóżka snów strasznych i miłych
Stoły uginające się
Po wspomnieniach uczt
Stoły osierocone
Szafy pełne i puste
Uporządkowane
I bałaganem bezradne
Fotele w stylu biedermeier
Wysiedziane do cna
Całuny prześcieradeł
Martwe i żywe mole
Latający frak
I powiewająca suknia balowa
Fotografie, albumy rzeczy niepotrzebne
Stare zabawki Smycze po podeszłych psach
Złamane laski i parasole
Stare buty, których już nie naprawią
Żadne prawidła
Listy, których adresaci
Od dawna już nie istnieją
Portrety przodków
uśmiechających się
do swojego niebytu
Nirwana dotknięć codziennych
Nadzieje przyklejone do sufitu
Marzeń i wyobraźni
Śmieci zmiecione pod dywan niegdyś persk
Balkony czterech pól roku
Tu byłeś, jesteś i będziesz
Dopóki nie zjawią się
Nowi lokatorzy.

