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GGGaaazzzeeetttkkkaaa   uuuccczzznnniiióóówww   SSSzzzkkkooołłłyyy   PPPooodddssstttaaawwwooowwweeejjj   

iiimmm...   ŚŚŚwwwiiięęęttteeejjj   JJJaaadddwwwiiigggiii   –––   KKKrrróóólllooowwweeejjj   

www   DDDuuulllooowwweeejjj... 

KWIECIEŃ 

Pora na trochę poezji. Oto wiersze, które podbiją wasze (wciąż) wielkanocne serca ! 

 

Ks. Jan Twardowski 

Wielkanocny pacierz 
 
Nie umiem być srebrnym aniołem - 
Ni gorejącym krzakiem - 
Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 
A serce mam byle jakie. 
 
Tyle procesji z dzwonami - 
Tyle już alleluja - 
A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 
 
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 
Jak na koślawej fujarce - 
Żeby choć papież spojrzał 
Na mnie - przez białe swe palce. 
 
Żeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąż deski - 
Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
Jak złoty kamyk z procy - 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 
 
Pyszczek położy na ręku - 
Sumienia wywróci podszewkę - 
Serca mojego ocali. 

 
 

Konstanty Ildefons Gałczyński  

Dzieci na Wielkanoc 
 

Dzieci na Wielkanoc są inne niż 
zazwyczaj, 
W dzieciach na Wielkanoc jest moc 
tajemnicza, 
Dzieci na Wielkanoc 
Wstają bardzo rano 
I pytają: – Dlaczego dzwony tak głośno 
krzyczą? 
Dzieci na Wielkanoc mają czerwone 
usta, 
Czerwonymi ustami plotą różne 
głupstwa: 
Czy strażak śpi na wieży, 
Czy słońce to jest księżyc 
I dlaczego hiacynty zaglądają w lustra. 
Ty dzieciom na Wielkanoc odpuść 
wszystkie winy: 
Że rozlały atrament, że zbiły słoiki – 
Gdy tak smacznie śpią nocą, 
Nie dziw, że we dnie psocą, 
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Że wciąż w ruchu są, jak małe listeczki 
brzeziny. 
 Ty także byłeś mały. To historia dawna, 
Powiadasz. Ja rozumiem – dzisiaj nosisz 
krawat, 
Parasol i notesik, 
Ale gdyś jest wśród dzieci, 
Czy nie jesteś znów dzieckiem, powiedz, 
czy nieprawda? 
Widzisz, ten świat jest wciąż 
niedoskonały: 
Jednym ciągle zbyt groźny, innym wciąż 
zbyt mały – 

Ale wiedz: ciemne drogi, 
Troski, trudy i trwogi – 
Że dzieci, zawsze dzieci w nim 
opromieniały. 
I jeszcze jedno cierpkie słówko 
jegomości 
Podrzucę na odchodnym, z sympatii, z 
miłości: 
Że gdy dzieciom, mój panie, 
Zechcesz kropnąć kazanie, 
Zaczynaj od kazania do własnych 
słabości. 
 

 

Śmieci mniej –Ziemi lżej 

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiska w Polsce i na świecie.  
W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. Średnio każdy Polak 
wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, dlatego segregacja śmieci jest 
bardzo ważna dla naszego środowiska. W Polsce segregujemy śmieci do specjalnie 
oznakowanych pojemników. Do żółtego wrzucamy plastik, w zielonym umieszczamy 
szkło, a pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier. Do pojemników rozstawionych 
w rożnych instytucjach zbieramy również zużyte baterie. Z odzyskanych surowców, 
które nadają się do ponownego przetworzenia mogą powstać nowe materiały. 
Pamiętajmy, iż segregacja i recykling są bardzo ważne, gdyż pozwalają na 
:przetwarzanie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie 
miejsca na składowanie, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie 
zużycia energii, ograniczenie ilości odpadów i ścieków, ograniczenie zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery. 
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KWIETNIOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE  
Z pewnością wiecie, że w kwietniu obchodzimy rocznicę śmierci Jana Pawła II  
(2 kwietnia) oraz Święta Wielkanocne (1-2 kwietnia), a także Prima Aprilis (szkoda, że 
w tym roku ten dzień wypada w niedzielę), ale czy wiecie, jakie inne „dostojne” dni 
przypadają w tym miesiącu? Myślę, że nie. Dlatego zwracam Wam uwagę na niektóre z 
nich:  

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, 2 kwietnia- Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci, 7 kwietnia -Światowy Dzień Zdrowia,  11 kwietnia – Dzień Radia, 12 
kwietnia- Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, 18 kwietnia– Dzień Ochrony Zabytków, 22 
kwietnia– Międzynarodowy Dzień Ziemi, 23 kwietnia– Światowy Dzień Książki, 25 
kwietnia– Dzień Sekretarki (pamiętajcie o naszej Pani Danusi! :)), 29 kwietnia– 
Międzynarodowy Dzień Tańca.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Powiatowy Konkurs Recytatorski w Trzebini... 

27 marca 2018 r. 

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt. "Kiedy myślę Ojczyzna 1918- 2018" w 
Trzebini wzięły udział Nasze uczennice z klasy piątej: Justyna Barwacz i Paulina Paluch. 
Paulina Paluch zdobyła w tym konkursie wyróżnienie. Gratulujemy dziewczętom 
udziału! 
 

Finał Małopolskiego Konkursu Matematycznego... 

Matematyka nie tylko jest potrzebna i użyteczna w codziennym życiu, ale także może 
być świetną zabawą. 20 kwietnia 2018 r. uczeń naszej szkoły wziął udział w finale 
Małopolskiego Konkursu Matematycznego w Tarnowie. Został finalistą! Gratulujemy 
Filipowi Baciakowi! 
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Finał Małopolskiego Konkursu Humanistycznego... 

Jakub Gąsior z klasy siódmej został również finalistą Małopolskiego Konkursu 
Humanistycznego. 
Gratulujemy nauczycielom: Pani mgr Lilianie Ziajce, Pani mgr Joannie Bogackiej -Pająk 
przygotowującym ich do konkursu i  samym finalistom. Brawo! 
 

W Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” 
Uczeń klasy VII Miłosz Bartosik zajął II miejsce i dostał się do wojewódzkiego turnieju. 
Gratulujemy Miłoszowi i Pani Antoszczyk! 
Brawo! 
 

Ciekawostki o naszej planecie 
Ziemia jest trzecią planetą oddaloną od 
Słońca i jednocześnie największą z 
planet skalistych w Układzie 
Słonecznym. W przeciwieństwie do 
innych planet w naszym układzie, 
których nazwy pochodzą od bóstw, 
nazwa Ziemi pochodzi od anglosaskiego 
słowa Erda, co oznacza ziemię lub 
glebę.* Ziemia powstała około 4,5 mld 
lat temu i jest jedyną znaną planetą, na 
której istnieje udokumentowane życie. 
Nazywana jest również Planetą Ludzi.* 
Profil planety Ziemia. Podstawowe 
informacje  
Masa planety: 5 972 190 000 000 000 
mld kg 
Średnica równikowa: 12 756 km 
Średnica biegunowa: 12 714 km 
Obwód równika: 40 030 km 
Prędkość obiegu: 29 785 km/s 
Równikowe przyspieszenie 
grawitacyjne: 9,81 m/s2 
Równikowa prędkość ucieczki: 11,18 
km/s 
Ciśnienie atmosferyczne: 0,1 MPa 

Znane Księżyce: Księżyc 
Gęstość Ziemi: 5,515 g/cm³ 
Odległość orbity od Słońca: 149 598 262 
km (1 AU) 
Okres obiegu planety: 365,26 dni 
ziemskich 
Temperatura powierzchni: od -88 do 
58°C 
Powierzchnia Ziemi –lądy i oceany: 
510mln km². Morza i oceany stanowią 
70,7% całej powierzchni, tj. 360,7 mln 
km². Lądy Ziemi to 149,4 mln km², czyli 
29,3% powierzchni. Ziemia posiada 
potężne pole magnetyczne. Zjawisko to 
jest spowodowane przez rdzeń 
składający się głównie z niklu i żelaza w 
połączeniu z jego szybkim obrotem. Pole 
magnetyczne chroni Ziemię przed 
skutkami wiatru słonecznego 
(magnetosfera).Powierzchnia Ziemi nie 
jest dobrze widoczna z kosmosu z 
powodu chmury pary wodnej 
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