
  

MIESIĘCZNIK SZKOLNY 

 

Marzec 

2018r.  

NR 

7 

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  K R A C Z K O W E J  

Stopka redakcyjna 

REDAKTOR NACZELNA: Justyna Szydełko 

REDAKTORZY: Kinga Szmuc, Aleksandra Kuźniar, Aleksandra 
Probachta, Daria Rogowska, Gabriela Szydełko, Justyna Dubiel, 
Kamila Bartman, Kinga Bereś, Magdalena Bem, Magdalena Gar-
gała, Małgorzata Drozd, Aleksandra Pilecka, Gabriela Ruszel, 
Justyna Szydełko, Weronika Bar, Patrycja Bącal ,Radosław 
Szlachta, Natalia Bem, Klaudia Skitał, Aleksandra Cukierda. 

OPIEKUNOWIE: Iwona Szczepańska, współpraca Alina 

Maciuła, Agata Kargol 

27 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się 

XII Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Ta 

cykliczna już impreza kulturalna przyciąga z roku 

na rok coraz więcej uzdolnionych wokalnie i uta-

lentowanych językowo uczniów. W tej edycji za-

prezentowało się 41 uczestników z klas 0-7 SP                  

i klas 2-3 PG. Jury w składzie: Anna Bieda, Marze-

na Wołos oraz 

Agnieszka Maczu-

ga wyłoniło zwy-

cięzców w trzech 

kategoriach wie-

kowych: 

C.d. na str.2  

KONKURS PIOSENKI  

Jak co roku, 14 lutego 2018r. , Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej zorganizował tra-

dycyjną Pocztę Walentynkową. Uczniowie już 13 

lutego mogli wrzucać swoje walentynki do specjal-

nego pudełka, z którymi chodziły po korytarzu li-

stonoszki. Były one 

ubrane na czerwono, 

a na ich głowach 

znajdowały się opaski 

z czerwonymi, świe-

cącymi serduszkami.  

W środę każ-

dy uczeń miał szansę ubrać się na różowo lub czer-

wono i w ten szczególny dzień mógł liczyć na 

zwolnienie z pytania, ale była to świetna zabawa. 

Wyjątkową atmosferę stwo-

rzyły również niecodzienne 

dekoracje na korytarzu. Na 

balustradzie powieszono du-

ży napis ,,Walentynki", a na 

oknach naklejono serduszka. 

Na 3 i 4 lekcji listonoszki 

posegregowały kartki i rozda-

ły je poszczególnym ucz-

niom.  

Tego dnia wszyscy czekali z niecierpliwo-

ścią, by otrzymać upragnioną walentynkę. 

 Klaudia Skitał 

POCZTA WALENTYNKOWA 
2 marca pod opieką p. Anny 

Biedy, p. Stanisława Kisały i p. 

Roberta Domonia uczniowie 

naszej szkoły wybrali się na 

łyżwy do Dębicy. Po dotarciu 

na miejsce, około godziny 

11:00, wszyscy od razu ruszyli 

na lodowisko. Wyjazd dostarczył nam mnóstwo 

atrakcji i wrażeń. Naprawdę można się było zrelak-

sować i wyszaleć. Po kilku godzinach  zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcie i poszliśmy rozebrać łyż-

wy do szatni. Zabawę podsumowaliśmy kubkiem 

pysznej kawy lub gorącej czekolady. 

Po tak wyczerpującym dniu ruszyliśmy w 

drogę powrotną. Ten wyjazd z pewnością pozosta-

nie w pamięci każdemu uczestnikowi, już nie może-

my się doczekać kolejnych wypadów…   

Gabriel Ruszel 

WYJAZD NA  ŁYŻWY 
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I grupa wiekowa – 

uczniowie klas 0-3 SP 

I miejsce - ex aequo 

Małgorzata Nycz i 

Patryk Krawczyński 

II miejsce - ex aequo 

Milena Jastrząb i Daria Kisała 

III miejsce – Gabriel Nycz 

Wyróżnienia: Amelia Skrobacz, Adrian Peszko, 

Weronika Trzyna i Paulina Murias 

II grupa wiekowa – uczniowie klas 4-6 SP 

I miejsce – Emilia Bazylewicz 

II miejsce - ex aequo Aleksandra Cukierda i duet 

Karolina Techman, Julia Hawro 

III miejsce – Zuzan-

na Nycz i Partycja 

Techman oraz Mile-

na Dykiel 

Wyróżnienia: Paweł 

Ruszel i Radosław 

Szlachta 

III grupa wiekowa 

– uczniowie klas 7 SP- 3PG 

I miejsce – Magdalena Bem 

II miejsce – Aleksandra Probachta 

III miejsce – Natalia Panek, Magdalena Bem i 

Aleksandra Probachta 

Wszystkim młodym artystom organizatorzy podzię-

kowali za przygotowanie i prezentację utworów, a 

opiekunom za pomoc w występie. Życzymy dal-

szych sukcesów!!! 

 

,,SONG IS GOOD FOR EVERYTHING’’! 

(Jeremi Przybora) 

Aleksandra Pilecka 

KSIĄŻĘ I ŻEBRAK 

W piątek, 19 stycznia 2018r., uczniowie 

klas szóstych  i siódmej wraz z opiekunami wybrali 

się do  WDK w Rzeszowie, by obejrzeć przedsta-

wienie pt. „Książę i żebrak”. Był to spektakl oparty 

na motywach książki Marka Twaina pod tym sa-

mym tytułem, przygotowany przez Narodowy Te-

atr Edukacji we Wrocławiu. 

Widzowie wyruszyli dwoma autobusami w 

kierunku Rzeszowa już o godzinie 7.30. Przedsta-

wienie trwało około dwóch godzin.                       

Głównym bohaterem był pewien książę,  

następca tronu an-

gielskiego, który pozazdro-

ścił jednemu żebrakowi je-

go swobodnego stylu życia. 

Był on do niego bliźniaczo 

podobny, więc zamienił się z nim ubraniami. Póź-

niej wynikło z tego wiele kłopotów. Obaj przeżyli 

wiele ciekawych i ekscytujących przygód. Na 

szczęście wszystko dobrze się skończyło. 

Aktorzy doskonale wcielili się w swe role. 

Warto zauważyć, że ten sam aktor odtwarzał dwie 

główne role. Było to możliwe, dzięki zastosowaniu 

projektora multimedialnego. Kolorowe, świetnie 

dobrane kostiumy postaci pozwoliły widzom prze-

nieść się w czasie do XVI wieku. Zachwycały cie-

kawe układy choreograficzne i wesołe piosenki. 

Dodatkowo ogromne wrażenie zrobiły na nich po-

mysłowe dekoracje i oświetlenie, które oddawało 

nastój występujących postaci. 

Spektakl był bardzo ciekawy. Przedstawie-

nie oglądało się z przyjemnością i zainteresowa-

niem. Z pewnością wszyscy widzowie byli zachwy-

ceni i zadowoleni.  

Weronika Bar 

POZNAJ SWOJEGO PATRONA 

 Był pierwszym papieżem, 

który napisał List do dzieci. 

 * Jedną z pierwszych decyzji 

Papieża po wyborze w 1978r. 

była rezygnacja  

z papieskiej lektyki, w jakiej do 

tej pory noszono papieży. 

* Ojciec Święty używał nowoczesnego pastorału 

ze srebra, który nie był zakrzywiony u góry, lecz 

miał formę krzyża. 

* Znał biegle 8 języków. 

* Miał własnego szewca. Każda para butów była 

ręcznie szyta najczęściej w kolorze czerwonego 

brązu. 

* Był pierwszym w historii papieżem, który wziął 

udział w koncercie rockowym w Bolonii. 

* Jego pasją były: piłka nożna, narciarstwo, piesze 

wędrówki górskie. 

Gabriela Ruszel 
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W człowieku najpiękniejsze 

jest jego wnętrze, a nie to, 

co na zewnątrz. Niestety, 

coraz więcej ludzi zapomi-

na o tym i wpada w szał 

trendów mody  i rzeczy „na 

topie”. A przecież nie o to 

chodzi. Myślę, że nie warto uganiać się za modą. 

W pierwszej kolejności zastanówmy się nad tym, 

jak wygląda i zachowuje się typowa dama modna. 

Mamy przed oczyma osobę zapatrzoną w siebie, 

nieco narcystyczną, patrzącą na innych z wyższo-

ścią. Jedyne, co ma ładne, to ubrania. Markowa blu-

za, najnowsze  dżinsy, bu-

ty i oczywiście fryzura. 

Ale co z tego? Jedyną 

ważną i godną uwagi oso-

bą dla niej jest ona sama. 

Najczęściej trzyma jeszcze 

najnowszy telefon znanej marki i robi zdjęcia samej 

sobie, zamiast dostrzec piękno wokół. Czy to nie 

jest puste? 

Warto zastanowić się także nad tym, jak wyglądała-

by współczesna żona modna z satyry Ignacego Kra-

sickiego. Domyślamy się, że pewnie większość cza-

su poświęcałaby swojemu wyglądowi. Wymagałaby 

od męża, by był jak książę z bajki i kupował coraz 

to droższe i lepsze prezenty. Nie myślałaby o uczu-

ciach innych, tylko o sobie. Faktem jest, że czło-

wiek zapatrzony w siebie, widzi mniej u innych. 

Uważam, że jest to smutne, ponieważ takie zacho-

wanie nie wnosi nic do naszego życia. Wygląd nie 

jest najważniejszy. Istotne jest to, co mamy w gło-

wie i w sercu. 

Kolejnym ważnym pyta-

niem jest, czy podążanie za 

modą przynosi człowiekowi 

jakiekolwiek korzyści? 

Oczywiście, że tak, ale nie 

należy przesadzać. Modny 

ubiór pozwala nam czuć się 

pewnie i atrakcyjnie. Możemy też poznać innych 

ludzi, którzy także interesują się modą i razem z ni-

mi tworzyć ciekawe stylizacje. Możliwe, że kiedyś 

ktoś to zauważy i zechce z nami współpracować, co 

ułatwi zrobienie kariery. Możliwości jest bardzo 

dużo. 

Na koniec pomyślmy jeszcze, jakie straty przynosi 

nam ten cały modowy szał? W tym, że lubimy się 

ładnie ubrać nie ma nic złego, ale lepszym pomy-

słem na pokazanie się jest ubranie czegoś innego, 

unikatowego. Problemem dzisiejszego świata jest 

to, że wszyscy wyglądają tak samo. Każdy ma ten 

sam najnowszy smartfon, markowe buty i ubrania. 

Nic nas nie wyróżnia spośród tłumu takich samych 

nudnych ludzi. Myślę, że jest to najlepsze podsumo-

wanie i najważniejszy argument. 

 Moda nie jest niczym złym, ale przez nią coraz czę-

ściej zapominamy o innych, skupiamy się tylko na 

sobie . Ludzie zaczęli oceniać się po wyglądzie, nie 

patrząc na to, jaki ktoś jest. Cały ten modowy wir 

pochłania nas i zapominamy o drugim człowieku. 

   Alicja Skop 

Zakładając, że przeczytanie tego zdania zajmie ci 5 

sekund, stwierdzam, że właśnie w twoim ciele 

umarło kilkaset tysięcy komórek, czyli właśnie ja-

kaś część ciebie kopnęła w kalendarz.  Ile więc z 

ciebie zostało? Każdego z nas razem z naszymi 

uczuciami i przekonaniami, można przedstawić jako 

kupki atomów, pomiędzy którymi zachodzą nieu-

stanne reakcje chemiczne. Wszyscy mamy to prze-

świadczenie, że ja to ja. Ale jednak… nie jesteśmy 

w 100% sobą. Szacuje się, że… 8% naszego DNA 

to wirusy, o których nawet nie wiadomo, czy przy-

należą do świata ożywionego, ale jednak gdyby nie 

one, moglibyśmy nawet się nie urodzić, więc bez 

nich, nie bylibyśmy sobą.  Inną składową ciebie, 

która nie do końca jest dosłownie tobą, są bakterie. 

Ilość tych form życia w samym jelicie przewyższa 

trzykrotnie całkowitą ilość komórek w naszym cie-

le.  Gdyby nie one – też nie bylibyśmy sobą.  Ale  



4 

przecież „jesteś tym, co jesz” – co racja, to racja. 

Częścią nas są te same cząsteczki, co budują zje-

dzone wczoraj buraczki i kotlecik.  Zjadamy rów-

nież jakąś część samych siebie. Brzmi okropnie i 

niewiarygodnie? A ślina przełknięta w ciągu całego 

dnia? Obgryzione paznokcie? Podciąganie nosem? 

Obumarłe komórki języka i jamy ustnej? Co mie-

siąc mamy „nową skórę”.  A cały nasz mózg, gdzie 

zapisane jest dosłownie wszystko, np. cechy osobo-

wości, wspomnienia  składa się głównie z wody! 

Podsumowując, trzeba zauważyć, że co chwila je-

steśmy inni niż przed tą chwilą. Więc jak,  ile jest 

ciebie w tobie? 

Małgorzata Drozd 

W lutym 2018r. odbyło się spotkanie podsumowu-

jące wszystkie akcje charytatywne, które odbyły się 

na przestrzeni pierwszego seme-

stru roku szkolnego 2017/2018. 

Pani Iwona Szczepańska niezwy-

kle precyzyjnie podliczyła nasze 

wydatki, ale także omówiła 

wszystkie akcje i zbiórki tego 

półrocza. Nakreśliła również plan 

działań, który czeka na nas w 

drugim semestrze. W I seme-

strze podjęliśmy następujące inicjatywy:  

- zorganizowanie akcji „Nakręteczka dla Kacperka” 

– zbiórka nakrętek dla chorego chłopca. Uzbierali-

śmy znaczącą ilość, która została odebrana przez 

rodziców dziecka. Dzięki tej akcji wsparliśmy stara-

nia o darmową rehabilitację, 

- zorganizowanie akcji na rzecz Gabrysi Dzimiry, 

kiermasz słodkości, 

dzięki któremu zasilili-

śmy konto dziewczynki 

na operację we Wło-

szech, 

- zorganizowanie zbiórki 

żywności w sklepie Sto-

krotka w ramach akcji  mikołajkowej przeprowa-

dzonej na rzecz podopiecznych Ośrodka Wycho-

wawczo – Rewalidacyjnego Caritas w Wysokiej. 

Zebrano znaczną ilość artykułów żywnościowych, 

słodyczy. Dary zostały zawiezione do Ośrodka i 

przekazane dzieciom 13 grudnia, 

- wypiek mikołai piernikowych i zorganizowanie 

kiermaszu w dniu odpustu parafialnego. Dochód 

został przeznaczony na finansowanie wycieczek 

szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, 

- wykonanie ozdób świątecz-

nych, stroików, choinek i zorga-

nizowanie kiermaszu, z którego środki zostały prze-

znaczone na wsparcie uczniów naszej szkoły w 

trudnej sytuacji materialnej, 

- porządkowanie cmentarza, zapomnianych mogił 

przed uroczystością 

Wszystkich Świętych, 

- dokończenie akcji 

wspierającej pracę misjo-

narzy, budowę studni w 

Czadzie – Zbieramto- 

zbiórka srebrnego złomu i starych monet oraz bilo-

nu, 

- zbiórka odzieży używanej prze-

znaczonej dla potrzebujących na 

Ukrainie, w Kazachstanie i w 

Bieszczadach, 

- współpraca z OSP Kraczkowa 

w rozprowadzeniu kalendarzy, 

które miały na celu wsparcie w 

leczeniu Kasi.  

Młodzież należąca do 

SKC wykazała się dużym zaangażowaniem                                      

w realizację podejmowanych inicjatyw. Wolonta-

riusze osiągnęli cele i wypełnili założenia planu 

pracy SKC na I semestr. Dzięki ich pracy i poświę-

ceniu pomogliśmy osobom zmagającym się z róż-

nymi problemami. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele 

uda nam się zrobić 

dzięki Waszej pomocy.  

Gabriela Ruszel 



5 

WYWIAD Z ABSOLWENTEM 

Z Alicją Siłką, ubiegłoroczną absolwentką nasze-

go Gimnazjum rozmawiała Kinga Bereś. 

 Jaką szkołę wybrałaś i dlaczego właśnie tę?  

Wybrałam szkołę cukierniczą. Kierowałam się moimi 

zainteresowaniami, pasją i oczywiście marzeniami. 

Wszyscy powinni kierować się tym, co chcieliby robić w 

życiu i rozwijać się w takim właśnie kierunku. Nigdy nie 

sugerujcie się decyzjami kolegi czy koleżanki, ich wybo-

rami, bo to nie ma najmniejszego sensu, skoro nie będzie 

zgodne z Waszymi zainteresowaniami. 

Według Ciebie, łatwiej było być uczniem kiedyś czy 

dziś? 

Czy jest mi teraz łatwiej? Zdecydowanie tak. Uczę się 

tego, co mnie zawsze interesowało i było moją pasją. 

Uważam, że w mojej obecnej szkole jest o wiele lżej, 

łatwiej niż w gimnazjum. 

Czym Twoja współczesna szkołą różni się od naszego 

gimnazjum? 

Różnic jest wiele, ale co jest najistotniejsze to uczniowie 

i ich stosunek do siebie nawzajem. Nie istnieje pomiędzy 

nami bariera „z Tobą się nie koleguję” .Każdy jest na 

takim samym poziomie. Panuje wyśmienita atmosfera i 

czuję się tutaj dużo lepiej niż w poprzedniej szkole J 

Czy utrzymujesz kontakt ze swoją dawną klasą? 

Tak szczerze, to nie. Chyba, że mijamy się gdzieś na 

ulicy, to powiemy sobie „cześć”, ale to tyle. 

Jak wspominasz lata spędzone w naszej szkole? 

Nie powiem, że było wspaniale, bo bym skłamała. Co do 

tych 3 lat spędzonych w gimnazjum, to nie było zbyt 

ciekawie w mojej klasie, ale nigdy się nie poddawałam i 

walczyłam do końca. Nie tęsknię, nie wspominam. Jest 

to zamknięty rozdział w moim życiu. Żyję tym, co mam 

teraz. Jest mi dużo lepiej niż w gimnazjum i gdyby ktoś 

zapytał mnie, czy bym tam wróciła, to odpowiedź zdecy-

dowanie brzmiałaby: nie. 

Czy miałaś ulubionego nauczyciela? 

Nie, nie miałam. Ale w pamięci mam Panią Iwonę Nycz 

oraz Panią Małgorzatę Tymińską - Łojko. Były to bardzo 

miłe osoby, z którymi zawsze lubiłam porozmawiać.  

Czy według Ciebie nasi nauczyciele są wymagający? 

Jak dla mnie są różni nauczyciele, co widzę także w mo-

jej obecnej szkole. Jeden nauczyciel podejdzie do tego 

tak, że każdy musi umieć jego przedmiot i będzie do te-

go dążył, a inny zaś powie: „Jak chcesz się nauczyć mo-

jego przedmiotu, to musisz się do tego przyłożyć i po-

pracować sam ze sobą”. 

Który przedmiot jest dla Ciebie najciekawszy? 

Raczej nikogo nie zaskoczę tu odpowiedzią: najbardziej 

interesują mnie przedmioty cukiernicze. Na każdej lekcji 

dowiaduję się coraz to nowych i ciekawych rzeczy. 

Co cię interesuje, jakie masz hobby? 

Bardzo lubię wszystkie prace artystyczne, głównie te 

związane z origami. Można powiedzieć, że moim hobby 

jest wszystko związane z plastyką, co również jest wy-

korzystywane przeze mnie na zajęciach zawodowych. 

Jakie masz plany na przyszłość? 

Nie wybiegam na razie za bardzo w przyszłość. Chcę 

ukończyć szkołę z dobrymi wynikami, a później spełnić 

swoje marzenie, które skrycie trzymam w sercu.  

Dziękuję za rozmowę. Życzymy Ci sukcesów i pełne-

go zadowolenia z ludzi, którymi się otaczasz i cóż, 

żałujemy, że nie znalazłaś takich w naszej szkole, któ-

rzy uczyniliby Cię szczęśliwszą. Widać bywają różne 

doświadczenia. Jesteś jak do tej pory jedyną rozmów-

czynią w naszej kilkunastoletniej gazetkowej prakty-

ce, która nie wspomina młodych szkolnych lat, osób z 

klasy z sentymentem i nie tęskni za poprzednią szko-

łą.  

Spotkanie Pani Genowefy Kisały z 

uczniami klas czwartych 
W poniedziałek 26 lutego 2018r. do Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej przybył nie-

zwykły gość – Pani Genowefa Kisała. To emerytowana 

nauczycielka, autorka wielu książek i broszur poświęco-

nych Kraczkowej. Spotkała się z uczniami klas czwartych 

na wyjątkowej lekcji historii.  

Pani Genowefa 

pięknie opowiadała o swoim 

życiu i o tym, jak powsta-

wały jej książki. Pokazała 

uczniom stare kroniki uka-

zujące historię ich rodzinnej 

wsi.  W związku z przypa-

dającą w bieżącym roku setną rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości pani Genowefa przygotowa-

ła informacje o pierwszej wojnie światowej. Dzieci do-

wiedziały się, że w tym ważnym dla naszej ojczyzny mo-

mencie dziejowym, kiedy odradzała się nasza państwo-

wość, większość mężczyzn  z Kraczkowej powołano do 

wojska. Przeważnie służyli w 
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Drużynach Bartoszowych. W tym trudnym czasie na roli musiały pracować kobiety 

i dzieci. Nie wróciło z wojny 70 żołnierzy, z których 14 poległo na froncie włoskim, 

1 na froncie serbskim, 5 w walkach z bolszewikami, 3 z Ukraińcami, a 8 zmarło od 

ran w szpitalach. Wielu zaginęło bez wieści. Dzieci były zachwycone, oczarowane 

opowieściami zacnego gościa i szeroką wiedzą o minionych latach. Uczniowie zada-

wali wiele pytań, na które Pani Kisałowa odpowiadała chętnie i wyczerpująco. Na 

koniec spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie przygotowali na tę oko-

liczność wystawę prac plastycznych pod hasłem „Polska – moja Ojczyzna”. Potem 

dzieci i nauczycielki historii oraz Pani dyrektor serdecznie podziękowali Pani Geno-

wefie i ofiarowali jej kwiaty, życzenia i pamiątkowy dyplom.  

Pani Genowefa urzekła wszystkich swą głęboką wiedzą, pasją. Jej wizyta przebiegała w wyjątkowo 

ciepłej i miłej atmosferze. To był naprawdę dobrze i ciekawie spędzony czas. Jednocześnie spotkanie z 

wyjątkowym gościem rozpoczęło obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w na-

szej szkole. 

Alina Maciuła 

I w tym momencie po przeczytaniu nagłów-

ka artykułu większość z was przewróci oczami. 

To jest jeden z najczęstszych sloganów 

mających zachęcić nas do sięgnięcia po 

książki. Podziałało kiedyś? W 90% odpo-

wiedź będzie przecząca. Wiecie, w czym 

jest problem? To nie zachęca. Dla osoby nieczytają-

cej nie jest to nic ciekawego, jest masa innych spo-

sobów, aby się czegoś nauczyć albo potrafić wyob-

rażać coś sobie. W dobie internetu, kursów i różno-

rodnych praktyk książka nie jest jedynym sposo-

bem na poznawanie świata.          A co powiedzą ci, 

którzy od czasu do czasu lub regularnie czytają? Na 

pewno nie sięgają po książki tylko wtedy, kiedy 

pomyślą: „mam zbyt ograniczone słownictwo/

wyobraźnię/wiedzę”. W większości przypadków 

zaczynamy czytać, bo mamy ochotę na ROZRYW-

KĘ. 

Rozrywka – słowo klucz – taka 

sama jak oglądanie filmów, seriali, cho-

dzenie do teatrów, muzeów, granie w gry 

planszowe lub komputerowe. Krócej, coś, co spra-

wia nam przyjemność. Dzięki niej możemy się zre-

laksować, zaśmiać, przestraszyć lub wzruszyć. Po-

czuć to samo, co bohaterowie, poznać ich historie i 

nowe światy, a jeśli zostajemy na naszej planecie – 

poznać nowe spojrzenie na świat. Czytanie to do-

świadczenie czegoś, czego my nie zrobimy. Dosko-

nale oddaje to cytat włoskiego filozofa Umberto 

Eco: Kto czyta książki, żyje podwójnie. 

Raz możesz próbować rozwiązać za-

gadkę kryminalną, odkrywać pozosta-

łości zaginionej cywilizacji na Antark-

tydzie, ratować świat lub śledzić losy fikcyjnego 

rodu przez pokolenia. 

Oczywiście nie umniejszam wychwalanych zalet 

czytania,  poznania nowych terminów, słów, zwięk-

szenia się empatii czy rozumienia uczuć. Wiecie, że 

czytanie słowa pisanego relaksuje? Ale to są, na-

zwijmy to, skutki uboczne. Ale jak czytać? 

Wydaje się, że to proste. Jednak długie i 

przestarzałe lektury zniechęcają do czytania. Ste-

reotyp starych i nudnych bibliotek odstrasza, a fakt, 

że książka to nie dwugodzinny film, i że trzeba jej 

poświęcić więcej uwagi, też nie jest specjalnie cie-

kawy. Zastanów się, czego szukasz w rozrywce. 

Fantastyki? Nowoczesnej technologii? Niesamowi-

tych idei? Poznania czegoś? Nauczenia się 

nowych rzeczy? Akcji? Zagadki? W jakim 

klimacie ma być utrzymana?  Kim ma być 

główny bohater? Nastolatkiem, doświad-

czoną przez życie osobą,  
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wybrańcem? To nie jest dużo 

pytań, nie musisz odpowiadać 

na wszystkie. Miało ci to uświa-

domić, że tak naprawdę zawsze 

czegoś szukamy i oczekujemy od kultury. Lista lek-

tur, czy pozycji wpychanych nam przez bliskich, 

nie zawsze spełnia te wymagania. Wpisz w wyszu-

kiwarkę książka o…, spytaj czytających znajomych 

lub poszukaj książki nawiązującej 

do twojego ulubionego filmu, pier-

wowzoru jakiejś produkcji lub 

obecnie popularnej młodzieżówki. 

Poszukaj czegoś, co będzie się lek-

ko czytało i co cię na tyle zaintryguje, aby sięgnąć 

po lekturę. „Ambitne” książki zo-

staw sobie na kiedy indziej, masz się 

bawić i czerpać przyjemność z tego, 

a nie chwalić się naokoło, że do po-

duszki czytasz greckich filozofów.  

Mam nadzieję, że moje słowa  zachęcą was 

do sięgnięcia po lekturę lub przynajmniej zmienią 

wasz sposób postrzegania na czytanie. Nie jest to 

nudny obowiązek, tylko coś, co warto robić od cza-

su do czasu. Ale pamiętajcie: czytający czy nie, z 

nikogo się nie wyśmiewamy, to nie nasza sprawa. 

A może będziecie obchodzić 23 kwietnia Światowy 

Dzień Książki? 

Kinga Szmuc 

Grafologia to nauka o piśmie odręcznym, stosowana 

przy analizie charakteru, osobowości, zdolności i in-

nych cech piszącego. Na podstawie analizy pisma spe-

cjalista jest w stanie określić ponad 5000 różnych cech 

charakteru człowieka.  

Oto kilka przykładów pisma, za pomocą którego moż-

na rozpoznać dane cechy.  

ROZMIAR LITER 

MAŁE - jesteś nieśmiały lub zamknięty w sobie, pilny, skon-

centrowany  i skrupulatny 

ŚREDNIE - jesteś elastyczny i potrafisz się przystosować 

do sytuacji 

DUŻE - jesteś towarzyski i wygadany, lubisz też być w 

centrum uwagi. Może to jednak także oznaczać, że tylko 

stwarzasz takie pozory, udając, że masz dużo pewności siebie 

ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI 

MAŁE ODSTĘPY- nie lubisz być sam, masz tendencje do 

bycia natrętnym 

DUŻE ODSTĘPY - cenisz wolność, nie lubisz być 

przytłoczony i przebywać w tłumie 

POCYŁOŚĆ PISMA 

LITERY PROSTE -nie pozwalasz, by kierowały tobą 

emocje, jesteś logiczny i praktyczny 

POCYLONE W PRAWO  - jesteś otwarty na nowe do-

świadczenia, lubisz poznawać nowych ludzi 

KSZTAŁT LITER 

ZAOKRĄGLONE - jesteś kreatywny, masz duszę artysty 

Ostro zakończone - jesteś agresywny, bardzo                                             

inteligentny i ciekawy 

Połączone ze sobą - jesteś logiczny, systematyczny, 

decyzje podejmujesz po zastanowieniu 

OTWARTE/ZAMKNIĘTE  „O” 

- jesteś introwertykiem, strzeżesz swojej prywatno-

ści i nie lubisz ujawniać swoich uczuć 

-jesteś gadatliwy, towarzyski, nie masz proble-

mów z wyrażaniem uczuć, ale trudno ci docho-

wać tajemnicy 

NACISK PRZY PISANIU 

MAŁY - jesteś wrażliwy, empatyczny, lecz brakuje ci wital-

ności  

DUŻY - nie masz problemów z zaangażowaniem i traktowa-

niem życia serio. Osoba, która pisząc naciska bardzo mocno 

ma tendencje do bycia zbyt spiętą i silnego reagowania na 

krytykę pod własnym adresem  

SZYBKOŚĆ PISANIA 

SZYBKO - jesteś niecierpliwy, nie lubisz opóźnień i ludzi, 

którzy marnują twój czas 

WOLNO - jesteś dobrze zorganizowany, samodzielny, 

działasz metodycznie 

Justyna Szydełko 
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       - O nie! – pomyślałam i zatrzymałam się w pół kroku. 

W ciemności pojawił się błysk. Tak krótki jak westchnienie wiatru w upalny dzień. Ostrzegawczy 

jak brzęczenie nadlatującego moskita. Krótki i ostry jak żołnierski rozkaz. A do tego… 

       - O nie!...- szepnęłam jeszcze raz. 

  Noc w dżungli jest nieprzenikniona. Jest czarna, głęboka, oblepia skórę i chwyta za gardło. Słychać w 

niej tupot kosmatych nóg pająka ptasznika, wilgotny szelest skóry węża ocierającego się o źdźbła trawy, 

drżące kwilenie obudzonego ptaka, czujny oddech aguti, trzaśnięcie gałązki i chrapliwy pomruk z paszczy, 

której na pewno nie chciałbyś być blisko. W oddali żaby kumkają jak chór kryształowych dzwonków, cy-

kają cykady, krople deszczu bębnią o liście jak natchniony perkusista. 

Stałam w amazońskiej najczarniejszej nocy. I wtedy nagle tuż obok mnie znów pojawił się błysk. I 

prawie od razu znikł. Tak jakby przebiegł między drzewami i chciał się za nimi skryć. 

Wstrzymałam oddech.    

To jeden z takich momentów, który może zmienić całe twoje  życie. Tym bardziej, że błysk bez 

wątpienia był okrągły.  Okrągły jak …        

Okrągły jak księżyc na niebie podczas pełni w ciepłą letnią noc. Wyrazisty, przenikliwy, intrygują-

cy i tajemniczy, a zarazem niewyobrażalnie piękny. Patrząc na niego czujesz się, jakbyś dryfował wśród 

przestworzy. Jego moc napełnia Cię spokojem ducha, pozwala wyciszyć emocje, by bez żadnych prze-

szkód móc podążyć w nieznane… 

Nagle dotarło do mnie, że jestem tutaj, zupełnie samiutka i bezbronna jak dziecko,   gdy oddali się 

od swych rodziców. Poczułam przerażenie, nie mniej jednak było ono połączone z podekscytowaniem. 

Miałam mieszane odczucia, jednak ciekawość owego zjawiska zaczęła brać górę nad strachem.  Roztrzę-

siona ruszyłam w kierunku owego tajemniczego błysku. Idąc po omacku w tej wszechogarniającej, strasz-

nej ciemności, czułam się, jakbym odgrywała jedną z ról w jakimś mrocznym koszmarze. Słyszałam wy-

raźne i mocne bicie swego serca, które tak bardzo kołatało, jakby zaraz chciało wyskoczyć i uciec, gdzie 

pieprz rośnie. Po czole strugami spływał mi pot. Dotarło do mnie, że rola, jaką muszę  tu odegrać, stała się 

dla mnie zbyt trudna.  Zatrzymałam się chwilę, ciężko oddychając. Moje myśli krążyły jak szalone, a ro-

zum podpowiadał mi różne rozwiązania, jakby szukał drogi ucieczki.  

       - Nic z tego,  już za późno na odwrót. Muszę stawić temu czoło! 

Z chwilowego letargu wyrwał mnie dziwny szelest, który od razu przywołał mnie do porządku. 

Moje mięśnie strasznie się napięły, powodując przy tym ból. Stałam w bezruchu, w oczekiwaniu na dalszy 

rozwój sytuacji. Każda sekunda była jak wieczność. Szelest słyszalny był coraz bliżej i bliżej, co świadczy-

ło o tym, że ktoś lub coś zmierza właśnie w moją stronę.  

       - O Boże!... – wpadłam w panikę.  

Bez chwili namysłu, odwróciłam się na pięcie i zaczęłam biec przed siebie, zupełnie nie zważając 

na gałęzie, które bez żadnej skruchy i litości raniły moje ciało. Nigdy nie sądziłam, że można się tak bać! 

To uczucie jest trudne do opisania, bezsilność, która się pojawia, jest jak piorun, który w nas trafia bez żad-

nych ostrzeżeń, powala nas z nóg. Staje się naszym panem, ukazując, kto tak naprawdę ma przewagę.  

I wtedy poczułam,  że lecę w dół.  

       - Ojej… - szepnęłam, gdy zrozumiałam, że chwilowo straciłam przytomność. Widocznie spadając mu-

siałam uderzyć się w głowę. Dochodząc do siebie, dotarło do mnie, że jestem  w pułapce. Prawdopodobnie 

została ona wykonana przez tutejszych kłusowników, trudniących się nielegalnym handlem dzikimi  zwie-
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        - O Matko! Sama już nie wiem, które zło jest lepsze, jeżeli w ogóle może być lepsze zło? 

Dopiero teraz poczułam piekący ból, który był wynikiem mojego szaleńczego biegu na oślep. Ci-

sza, jaka mnie otaczała, była nie do wytrzymania.  

       - O nie! To już koniec, zapewne tu zginę lub dorwie mnie to dziwne coś, nie wiadomo co?  Rany! A 

może to jakieś UFO? Tyle się o tym słyszy ostatnio! Co, jeśli to prawda? Może, przypadkiem natrafiłam 

na tą dziwną sytuację, a teraz przyjdzie mi za to zapłacić wielką cenę, zbyt wielką, jaką może okazać się 

moje życie?! 

       Skuliłam się cichutko w oczekiwaniu na dalszy bieg zdarzeń. Zapewne byłabym sławna, gdyby udało 

się to właśnie mnie ujawnić ten szokujący fakt. Lecz co mi z tej sławy, gdy nawet nie wiem, gdzie się wła-

śnie znajduję. Niestety, w tym całym zamieszaniu zgubiłam swój plecak, a w nim rzeczy potrzebne, by 

móc powrócić. Tak naprawdę, nie wiem, jak daleko zeszłam ze szlaku, bowiem puszcza potrafi być total-

nie piękna, ale także równie niebezpieczna i zabójcza. Nie wiem, czy ktoś mnie tu znajdzie, czy w ogóle 

ktoś podejmie próbę, by mnie szukać. Wszystko, co słyszałam wokół, było zbyt wyolbrzymione, ciągle 

czułam czyjąś obecność, jakby ten ktoś czekał w ukryciu na odpowiedni moment, aby zaatakować. Niesa-

mowicie kręciło mi się w głowie, czułam, że zaraz zemdleję, strach sparaliżował me ciało.  

Wtem, usłyszałam bębny. Tak to naprawdę był głos bębnów, ich dziwne brzmienie było coraz bar-

dziej słyszalne. Wydawało mi się, że uderzenia są coraz mocniejsze, co świadczyłoby o tym, że zbliżają 

się w moim kierunku. 

       - Rety! To już koniec! Zginę jako zdobycz tubylców, oby obyło się bez skalpowania. A miała to być 

taka cudowna podróż.  

       - Już widzę nagłówki gazet: „Nierozsądna turystka padła łupem tubylców”.  

  Wiedziałam, jakim to będzie strasznym ciosem dla mamy, która po śmierci ojca, ma tylko mnie. No i 

po co mi to wszystko było? Jak chciałam mocnych wrażeń, to mogłam przecież obejrzeć horror. Ale nie, to 

byłoby zbyt proste rozwiązanie. Ja zdecydowanie wolę ekstremalne wyzwania, więc ochoczo ruszyłam w 

świat zgodnie ze stwierdzeniem: „Do odważnych świat należy”. Moje pragnienie przeżycia przygody się 

ziściło. Mam to, co chciałam! Ale ja jestem głupia! 

       - Przepraszam  mamo – westchnęłam cicho – gdy znów ujrzałam znajomy błysk. 

Ogromna kula światła nieuchronnie zbliżała się w moją stronę, krążąc wkoło, jakby zaraz miała 

wpaść do mojego dołu z wielkim impetem, do tego  wprost na moją głowę. Światło promieniujące z niej, 

było tak mocne,  zupełnie nie pozwalało  patrzeć,  sprawiając  piekący ból. 

Zamknęłam oczy i schowałam głowę w ramionach, w oczekiwaniu na najgorsze, słyszałam dźwięk 

bębnów tuż nad sobą. Wydawało mi się, że zaraz pęknie mi głowa. Ten przeraźliwy dźwięk był straszny. 

Byłam bliska obłędu. 

Poczułam, jak moje ciało bezwładnie osuwa się na ziemię, a ja wydaję ostatni krzyk rozpaczy! 

 – Zostawcie mnie, zostawcie mnie…  – wołałam ostatkiem sił. 

Trudno opisać moje zdumienie, gdy okazało się, że był to tylko zły sen. Nie, to nie sen, lecz kosz-

mar, który nie daje człowiekowi spokojnie spać, tylko podstępnie przenika do snu i zamienia go w horror. 

Senna mara, która śmieje się szyderczo, gdy ktoś wpadnie w jej sidła. Potrafi bez litości skruchy męczyć 

takiego biedaka, aż do utraty zmysłów. Ja jednak miałam to szczęście. Udało mi się ją pokonać i wyrwać 

się z zastawionej przez nią pułapki.   

Cała mokra, siedziałam na łóżku, machając na oślep rękoma. Promienie słońca przedzierały się 

przez niezasunięte okno, straszliwie mnie oślepiając. Naprzeciw mnie siedział mój pies, merdając ogonem, 

dziwnie przekrzywiając łeb, cicho popiskując, jakby chciał powiedzieć mi, abym wyłączyła wreszcie ten 

okropny budzik, który straszliwie bębnił! 

       - O!… Jak cudownie, że był to tylko sen. Pewnie zjadłam zbyt obfitą kolację!? 
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Czy istnieją de-

koracje w cenie kawałka starego materiału? Czy 

znajdzie się coś, co można włożyć do wielkanocne-

go koszyczka, by nie zajmowało wiele miejsca? 

Czy mizerne zdolności artystyczne umożliwiają 

stworzenie czegoś ładnego? 

Jeżeli ktoś zadawał sobie kiedyś podobne pytania, 

znajdzie odpowiedź w poniższej instrukcji wyko-

nania świąteczno-wiosennych ozdobnych dekora-

cji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ich wykonania potrzebujemy kawałek materia-

łu, watę, klej na gorąco i opcjonalnie koronkę, 

wstążkę lub dowolne dodatki. 

1. Z materiału 

wycinamy kształty, z których mają powstać 

ozdoby. Mogą to być przeróżne formy.  

2. Klejem na gorąco sklejamy krawędzi szablo-

nu od wewnętrznej strony, zostawiając ma-

ły otwór. 

3. 

Wpychamy do środka watę i zaklejamy 

dziurę, pozostawioną na jej włożenie. 

4. Doklejamy wybrane dodatki. 

Aleksandra Kuźniar 

przyniosła mi prezent  na moje dwudzieste urodziny. Chciała mi w ten sposób zrobić niespodzian-

kę. Gdy otworzyłam tajemniczą paczuszkę, na chwilę zaniemówiłam z wrażenia, bowiem w środku był 

bilet. Tak, bez wątpienia był to bilet i to w dodatku na moją wymarzoną wycieczkę do ukochanej Amazo-

nii!!!                                                                          

 -   Rety!!!  Coś niebywałego!  Czy to się dzieje naprawdę?! 

Przez dłuższą chwilę stałam jak wryta, nie wierząc w to, co się właśnie wydarzyło. 

Mamie nawet przez myśl nie przeszło, że kilka minut temu właśnie tam byłam! Miałam mieszane uczucia. 

Wcale już nie byłam taka pewna, czy chcę tam jeszcze pojechać? Ładnie podziękowałam mamie, nie ukry-

wając łez radości. Lecz zapewne długo będę rozmyślała, trzymając w ręku ów bilet, czy oby go wykorzy-

stam. Może, warto go w tej sytuacji podarować komuś innemu? A z drugiej strony, czy jeden głupi sen jest 

w stanie odebrać mi marzenia? Czy należy się tak łatwo poddawać? Nie, w tej chwili jeszcze nie jestem w 

stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Muszę odetchnąć i pozwolić opaść emocjom… 

  A potem zapewne, ahoj przygodo! Amazonio nadchodzę! 

Zawsze staram się realizować swe marzenia, więc nie odpuszczę i tym razem. Tym bardziej, że są one na 

wyciągnięcie ręki. 

  Ponadto uważam, że należy żyć tak, by być szczęśliwym i spełnionym. Dlatego, namawiam wszystkich 

moich czytelników do realizacji swych marzeń. Nie bójcie się sięgać po nieznane, gdyż tylko tak przeżyje-

cie przygodę swego życia!  

   Patrycja Gargała 
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1. Między lekcjami 

2. Siedzi przy nim nauczyciel 

3. Piszesz nią po tablicy  

4. Jeździ na nim kolarz 

5. Siedzi w niej uczeń 

6. W niej są uczniowie podczas lekcji 

7. Ogłasza przerwę  

8. Trwa 45 minut 

9. Może być polski lub angielski 

Co robi rycerz gdy zapina kurtkę ? 

Męczy się z zamkiem. 

HASŁO:  

Pierwsza zasada życia: nigdy się nie poddawaj  

Druga zawsze pamiętaj o.............. . 

Rozmowa kelnera z klientem: 

- Poproszę befsztyk.  

- Nie ma. 

- Poproszę kotlet schabowy 

- Nie ma. 

- To może jajecznicę. 

- Nie ma. 

- W takim razie poproszę mój płaszcz! 

- Kelner spogląda na wieszak i mówi: 

- Też już nie ma. 

W tramwaju: 

- Dzień dobry, bilecik skasowany? 

- No nie skasowałem. 

- Niedobrze. Poproszę dowód osobisty. 

- Dlaczego? 

- Muszę wystawić mandat. 

- Wie pan, kim ja jestem? Wie pan? 

- Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Poproszę dowód. 

- To ja panu powiem, kim jestem: szczęśliwym posiadaczem biletu miesięcz-

nego. 

   Wielkanoc w USA !!! 

Dla Amerykanów święta wielkanocne nie są tak ważne jak dla 

Polaków. Wielkanoc obchodzi się skromniej, z mniejszym pato-

sem, a świąteczny czas trwa tak naprawdę tylko jeden dzień.  

          Dla chrześcijan Wielkanoc jest najważniejszym świętem. 

Polacy podchodzą do tych świąt bardzo poważnie. W USA Wielka-

noc nie ma tak znaczącej rangi. Amerykanie o wiele bardziej cenią 

sobie Boże Narodzenie, Święto Dziękczynienia, a nawet Święto 

Niepodległości. Pod tym względem Wielkanoc znajduje się dopiero 

na czwartym miejscu. Co jeszcze odróżnia amerykańskie święta 

wielkanocne od polskich? 

W praktyce święta wielkanocne w USA trwają tylko jeden dzień – 

jest to Wielkanoc. Zamiast wiosennych porządków w domu, Ame-

rykanki spędzają godziny w centrach handlowych i przed lustrem. 

Wszystko po to, by oczarować kreacją gapiów podczas niedzielne-

go nabożeństwa. Niedziela Wielkanocna to także jedyny dzień w 

roku, w którym obywatelki USA zakładają na głowę kapelusz 

(Easter Bonnet). Polska Wielkanoc to rodzinne biesiadowanie 

przy stole. Amerykanie nie przywiązują  

tak dużej wagi do tego święta, dlatego obchodzą je raczej 

w mniejszym gronie. Widok kilku amerykańskich poko-

leń za świątecznym stołem zdarza się tylko w Boże Naro-

dzenie.  

       Amerykańskie śniadanie wielkanocne również nie 

obfituje w szczególnie bogate menu. Zgodnie z tradycją 

na stole musi pojawić się jajko, pieczona w słodkim sosie 

szynka i ciasta. To jedyne świąteczne potrawy, których 

muszą skosztować Amerykanie. Z pewnością Ameryka-

nom nie można odmówić smykałki do zabaw wielkanoc-

nych. Najbardziej znany obyczaj polega na obdarowywa-

niu dzieci prezentami. W roli darczyńcy występują rodzi-

ce, którzy chowają po zakamarkach domu wcześniej po-

malowane przez ich pociechy pisanki. Jeśli dziecko szyb-

ko odnajdzie zgubę, otrzyma od wielkanocnego Zajączka 

(Easter Bunny) koszyczek pełen smakołyków, owoców i 

drobnych upominków. Co roku grupa dzieci z niezamoż-

nych rodzin uczestniczy w poszukiwaniu pochowanych 

pisanek w Białym Domu. W nagrodę prezydent USA  

wręcza dzieciom podarunki 

Emilka Bazylewicz, kl.6 a 
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776 r. p.n.e.- pierwsze  igrzyska olimpijskie w Olimpii 

753 r. p.n.e.- założenie Rzymu 

490 r. p.n.e.- bitwa pod maratonem  

27 r. p.n.e.- Oktawian August uzyskał tytuł augusta, po-

czątek cesarstwa rzymskiego 

395-podział cesarstwa rzymskiego 

966-Chrzest Polski za pośrednictwem Mieszka I  

1000-Zjazd Gnieźnieński. Spotkanie cesarza Ottona III z 

Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie 

1025-w Gnieźnie koronowano Bolesława I Chrobrego, i 

jego śmierć  

1076-w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława II 

Szczodrego zwanego Śmiałym na króla Polski 

1138-Na mocy testamentu księcia Bolesława Krzywous-

tego Polskę podzielono na dzielnice 

1320-Władysław I Łokietek koronowany na Wawelu , 

koniec rozbicia dzielnicowego Polski 

1364-papież Urban V wydał bullę powołującą do życia 

Akademię Krakowską 

1370-Śmierć Kazimierza Wielkiego - koniec dynastii 

Piastów 

1385-unia polsko-litewska w Krewie 

1410-Bitwa pod Grunwaldem 

1525-koniec wojny z zakonem krzyżackim 

1572-śmierć Zygmunta Augusta - koniec dynastii Jagiel-

lonów w Polsce 

1573-I wolna elekcja Henryk Walezy wybrany na króla 

Polski 

 

1492-odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 

1453-upadek Konstantynopolu 

1517-wystąpienie Marcina Lutra 

1605-Bitwa pod Kircholmem 

1620-klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Ce-

corą 

1621-bitwa pod Chocimiem 

1655-1660-Potop szwedzki – szwedzki najazd na Pol-

skę 

1683-w bitwie pod Wiedniem dowodzący wojskami koa-

licji polsko-niemieckiej król Jan III Sobieski pokonał Tur-

ków Osmańskich 

1648-Jan Kazimierz Waza został wybrany na króla Pol-

ski, Na Ukrainie wybuchło powstanie Bohdana Chmiel-

nickiego 

1764-Stanisław August Poniatowski podpisał pacta 

conventa, dotyczące osobistych zobowiązań króla 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego 

1772-Rosja, Prusy i Austria podpisują akt pierwszego 

rozbioru Polski 

1788-92-Sejm Czteroletni 

3 V 1791-uchwalono Konstytucję 3 maja 

 

1793-II rozbiór Polski 

1794-Powstanie Kościuszkowskie 

1795-III rozbiór Polski 

1797-powstanie Legionów Polskich we Włoszech 

1807-utworzenie Księstwa Warszawskiego 

1789-wybuch rewolucji we Francji 

1815-bitwa pod Waterloo, kongres wiedeński, utworze-

nie Królestwa Polskiego 

1830-31-Powstanie listopadowe  

1846-Powstanie krakowskie  

1848-49-Wiosna Ludów  

1863-Powstanie styczniowe  

1914-1918-I Wojna Światowa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawian_August
http://pl.wikipedia.org/wiki/August_%28tytu%C5%82%29

