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Znam jedną kobietę o sercu gołębia 
jej oczy to czysta tajemnic głębia 
przy niej się goi każda ma rana 
taka jest właśnie ma Mama ko-
chana.  

W życiu spotykam wielu ludzi 
tylko kilku moje serce budzi 
w Tobie Mamo mam przyjaciela 
bez Ciebie Mamo me serce umiera 

Żadne słowa nie oddadzą tego,  
kim dla mnie jesteś.  
Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie 
uczucia. 
Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle,  
ile Ty dla mnie zrobiłaś. 
Kocham Cię Mamo.  

Gdybym mogła spełnić Twe życzenia,  
to tylko powiedz... a choć nie jestem 
Złota Rybka, 
to życzę Ci wszystkiego najlepszego, 
co tylko chcesz, Ty Mamusiu sama już 
wiesz...  

Tak bardzo Cię kocham...  
Dziękuję Ci za Twój uśmiech,  
który ogrzewa mnie w różnych  
chwilach życia, a najbardziej  
dziękuję Ci za to, że jesteś...  

Mamusiu Kochana! 
Weź mnie na kolana - 
Ja Cię ucałuję 
Szczerze powinszuję 
Byś nam długo żyła, 
Zawsze zdrowy była.  

Jakie to szczęście,  
że mam Ciebie Mamo, 
że uśmiech wita mnie Twój, co rano, 
że tyle zadań tyle przypomnień 
i czułej troski masz, co dzień o mnie.  

Jest jedna miłość, która nie liczy na  
wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze  
i przebacza, odepchnięta wraca - to miłość  
macierzyńska. Droga Mamo, niech się spełnią  
wszystkie twoje marzenia 
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Grupa, z radością 
przyjęła fakt, że może po-
pracować poza zakładem 
poprawczym na rzecz śro-
dowiska naturalnego.  
Z zakładu wyruszyliśmy o 
godzinie 8.30. Gdy dotarli-
śmy do rzeki Wątok, od ra-
zu zabraliśmy się za sprzą-
tanie.  

W dniu 20 
kwietnia została przez 
pana Rafała Hańbic-
kiego  zorganizowana 
wycieczka. Je celem 
był udział w akcji 
,,sprzątania Wątoku”. 
W wycieczce wzięli 
udział: Marcin Bar-
teczko, Kamil Mirga 
oraz Grzegorz Wąsik. 

Autor: Zbigniew Sokołowski z gr. III 

Kult Matki Polki   

Kult Matki Polki w 19 i 20 

wieku wynikał ze specjalnie roli 

polskich kobiet w utrzymaniu pol-

skości i rodziny. Ciągłe powstania, 

spiski i aresztowania mężczyzn 

naznaczały polskie matki specjal-

nym zadaniem  

-utrzymaniem domu i patrio-

tycznym wychowaniem dzieci. Pol-

skie matki nie narzekały na swój los 

i nie uznawały  konieczności po-

święcenia  się rodzinie (dzie-

ciom),jako ciężaru. Jednak w Pol-

sce Dzień Matki, jako dzień świą-

teczny pojawił się bardzo późno. 

Jeśli Matczyna Niedziela w Anglii i 

Szkocji pojawiła się  w roku 

1600,to data 26maja 1923 roku lub 

(1924)

wydaje się bardzo późnym termi-

nem zaistnienia tego święta. Trzeba 

jednak pamiętać, że mimo braku 

oficjalnej daty obchodów matka 

była w Polsce zawsze otaczana 

wielkim szacunkiem a starsze ko-

biety szanowano nie tylko za  fakt 

bycia matką ale również za życiową

mądrość. 
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na świecie i o tym, 
jak w powietrzu i na 
ziemi jest bardzo dużo 
zanieczyszczeń.  

Gdy nadchodził 
czas, by kończyć, zanie-
śliśmy worki na jedno 
miejsce tak, aby ci, któ-
rzy jeździli samochodem 
i wywozili śmieci, nie 

musieli ich szukać

Do sprzątania 
mieliśmy przygoto-
wane worki foliowe 
oraz rękawiczki. Każ-
dy z nas miał możli-
wość wyboru rodzaju 
odpadków, jakie bę-
dziemy zbierać, np. 
szkło, papier czy pla-
stik.  

Gdy już zaczęliśmy 
sprzątać, to ani się spostrzegli-
śmy jak czas szybko minął i 
mieliśmy wrażenie, że sprzą-

tamy jakieś 20 minut, a okaza-
ło się, że to już 2 godziny. O 

11.00 był już czas na przerwę  
20 minutową w tym czasie roz-
mawialiśmy o tym, jak brudno 

jest 

Historia  

Początki święta sięgają cza-

sów starożytnych Grekowi Rzymie. 

Kultem otaczano wtedy matki -

boginie, symbole płodności i uro-

dzaju. Zwyczaj powrócił w siedem-

nastowiecznej Anglii pod nazwą

niedziela u matki i początkowo 

oznaczał wizytę w katedrze. Dzień

w którym obchodzono to święto 

było wolny od pracy.  

Do tradycji należało składa-

nie matce podarunków, głównie 

kwiatów i słodyczy zamian za 

otrzymane błogosławieństwo. Zwy-

czaj przetrwał do ok.19 wieku. Po-

nownie zaczęto go obchodzić po 

ukończeniu 2 wojny światowej. 

Inaczej historia tego święta przed-

stawia się w USA.W 1858 amery-

kańska nauczycielka Ann Maria 

Revess Jarvis ogłosiła  

Dni Matczynej Pracy, zaś od 

1872 Dzień Matek dla Pokoju pro-

mowała Julia Ward Howe.Ann Ma-

rie Jarwis ,curce Ann Jarwis, w 

1905udało się ustanowić Dzień

Matki. Z czasem zwyczaj ten roz-

powszechnił się na niemal  wszyst-

kie stany, zaś w 1914 Kongres USA 

uznał przypadający na drugą nie-

dzielę maja Dzień Matki za święto 

narodowe 
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Po powrocie do 
zakładu, pierwszą rze-
czą jaką zrobiliśmy, 
było umycie się i zjedli-
śmy spóźnione śniada-
nie. Każdy z nas bar-
dzo cieszył się z tej wy-
cieczki. Czekamy  na 
kolejną  o podobnym 
charakterze. 

Każdy z nas był 
zadowolony, że mógł 
wziąć udział w tej ak-
cji. Zebraliśmy bardzo 
dużo śmieci. Worków 
było około 10. Jak 
wracaliśmy do zakła-
du to zwiedziliśmy po 
drodze stare miasto i 
zobaczyliśmy ratusz 
Tarnowa.  

Autor: Grzegorz Wąsik z gr. I 

Dzień Matki 

Dzień Matki najcieplejsze ze 

świąt w całym roku. Matka maleń-

kiego dziecka wzbudza podobne 

wzruszenie jak matka staruszka 

której dzieci już dorosły. Od dziec-

ka uczymy się szacunku do naszych 

matek a miłość która nas z nimi 

łączy to jeden z najpiękniejszych 

prezentów jakimi obdarzyła nas 

natura. Dzień Matki to święto pod-

czas którego powinniśmy okazać
naszym rodzicielkom wyrazy miło-

ści i szacunku w jakiś szczególny 

sposób,  

np. obsypując naszą mamę kwia-

tami, upominkami lub buziakami, 

które nic przecież nie kosztują. 

Dzień Matki-Święto obchodzone 

co rocznie w Polsce 26 maja jako 

wyraz szacunku dla wszystkich 

matek. W tym dniu są one zwykle 

obdarowywane laurkami, kwia-

tami oraz różnego rodzaju prezen-

tami  przez własne dzieci, rzadziej 

inne osoby .To święto ma na celu 

okazanie matką szacunku, miło-

ści, podziękowania za trud wło-

żony w wychowanie.  
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Najbardziej zapa-
dła mi w pamięć ryba 
pielęgnica wyhodowana 
przez chińczyków oraz 
ryba bojownik, bo ma 
przepiękne płetwy i in-
stynkt obronny tej ryby 
jest bardzo mocno roz-
winięty. 

W pamięci szczególnie za-
padła mi również  papuga ara , 
która była tak bardzo droga. Za-
pamiętałem również papugę, która 
wyła tak nauczona, że można było 
ją spokojnie głaskać po głowie, 
bez obawy że kogoś zaatakuje. 
Bardzo miło wspominam tą wy-
cieczkę.

W sklepie spotkaliśmy 
przemiłą panią ekspedientkę, 
która opowiedziała nam o po-
szczególnych gatunkach zwie-
rząt trzymanych w terrariach, 
akwariach i klatkach. Ceny 
zwierząt były różne, począw-
szy od 3zł do 10 tyś zł.  

Składniki 
1 masło lub margaryna  
2 łyżki kakao 
2 szklanki cukru 
0,5 szklanki wody  
4 jajka 
2 szklanki mąki 
2 łyżki proszku do pieczenia  

Wykonanie 
Roztopić masło, wymieszać 

2 szklanki cukru z 2 dużymi łyż-
kami kakao i dodać do roztopio-
nego masła. Wlać do tego 0,5 
szklanki wody i całość doprowa-
dzić do wrzenia i gotować 3min.  

Autor: Piotr Gołąb z gr. IV 

Najciekawsze zwierzę 
jakie widziałem w tym sklepie 
to była papuga ara która kosz-
towała 10 tyś zł. Mogliśmy też 
zobaczyć tam wiele gatunków 
gadów, płazów, ryb oraz gry-
zoni.  
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Dnia 2.04.2012 udaliśmy się 
na wycieczkę do sklepu zoologicz-
nego w Tarnowie. Wycieczkę zor-
ganizował dla nas pan R. Hańbicki. 
W wycieczce wzięli udział  

- Piotr Gołąb 
- Marcin Barteczko 
- Kamil Mirga 

Do sklepu zoologicznego 
poszliśmy pieszo. Wyjście miało 
miejsce o godzinie 9.00.Szlismy 
około 1,5 godziny. Na miejscu 
byliśmy około 10.30. W sklepie 
spędziliśmy też około półtorej 
godziny. W zakładzie byliśmy 
około godziny 14.00.  

Całość piec w tempe-
raturze 180 stopni przez ok. 
40 min. Na gotowego placka 
wylewamy 0,5 szklanki 
wcześniej odlanej polewy 
czekoladowej.  

 

Następnie dodać 2 

szklanki mąki przesiewając ją

przez sitko i dodać 2 łyżeczki 

proszku do pieczenia. Całość

delikatnie mieszać drewnianą

łyżką do jednolitej masy. Formę

do keksa wyłożyć papierem do 

pieczenia.  

Następnie odlać ok 
0,5 szklanki polewy cze-
koladowej a resztę wy-
studzić. Oddzielić żółtka 
od białek żółtka dodać do 
masy czekoladowej a 
białka ubić na sztywno i 
dodać do masy czekola-
dowej. 

 

SMACZNEGO !!!

Autor: Piotr Gołąb z gr. IV 
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Konstytucja 3 maja została ustano-
wiona zaprojektowana w celu zlikwi-
dowania obecnych od dawna wad 
systemu politycznego Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów i jej złotej wolno-
ści. Konstytucja wprowadziła poli-
tyczne zrównanie  mieszczan i 
szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w ten sposób ła-
godząc najgorsze nadużycia pańsz-
czyzny. 

Konstytucja 3 maja (właściwie 
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) 
– uchwalona 3 maja 1791 roku 
ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amery-
kańskiej z 1787 r.) nowoczesną, 
spisaną konstytucją.

Bractwo rycerskie - 

współczesne stowarzyszenie, 

którego członkowie (kobiety i 

mężczyźni) zajmują się odwzo-

rowywaniem zwyczajów oraz 

realiów średniowiecza. W Pol-

sce tworzą one tak zwany Ruch 

Rycerski. Organizują turnieje 

oraz konwenty, a także insceni-

zują wydarzenia historyczne 

3 maja to Święto Konstytucji 
już od 1971 r. Nie zawsze jednak 
można je było obchodzić. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, 
w 1918 r. Sejm przywrócił to święto. 
Władze zakazywały obchodzenia 
Święta Konstytucji także od 1944 do 
1990 r. 2 maja obywatele musieli 
zdejmować flagi, tak  aby 3 maja nie 
było ich widać. 3 mają  to dzień wolny 
od pracy. Obchodzi się go w całej 
Polsce, poprzez organizowanie róż-
nych wydarzeń patriotycznych.   

Autor: Grzegorz Wąsik z gr. III 

 (np. bitwa pod Grunwal-

dem, oblężenie Malborka). Nie-

które bractwa prowadzą również

działalność dydaktyczną np. w 

szkołach.  Wiele spośród prezen-

towanych przez nich rekwizytów 

wykonują samodzielnie. 

Są wśród nich artyści; rzeźbiarze, 

malarze, muzycy, kowale, płatne-

rze, zielarze. 



strona  18                                    maj 2012 maj 2012                                                                               strona  3

    

W pobliżu budynku jest parking, ławki dla gości, plac zabaw dla dzieci, bo-

isko do siatkówki oraz altanka w której można sobie zapalić grilla.  

Po dojściu do schroniska zjedliśmy drugie śniadanie i poszliśmy 

zwiedzać okolice schroniska. 

Byliśmy koło kaplicy, do której szło się przez las. Koło kaplicy mieliśmy 

lekcję historii z panem  

, opowiadał nam o wydarzeniach na związanych z wojną.  

Widzieliśmy też drewniane rzeźby i krzyże postawione na pamięć poległym. 

1 Maja obchodzimy Ś Mię-
dzynarodowe Święto Pracy - święto 
wprowadzone w 1899 roku przez 
Drugą Międzynarodówkę, upamięt-
niające strajk robotników w Chicago 
1 maja 1886 roku, obchodzone jest 
od 1890 roku. W większości krajów 
europejskich, w tym również i w Pol-
sce, Święto Pracy obchodzimy 1 ma-
ja już od 1890 roku. Święto to zostało 
ogłoszone w 1899 roku przez stowa-
rzyszenie partii i organizacji socjali-
stycznych zwanych II Międzynaro-
dówką. Data została wybrana na 1 
mają  aby upamiętnić strajk robotni-
ków w Chicago 1 maja 1886 roku.

W 2005 roku EuroMayDay świę-
towało około 200.000 osób. Dzię-
ki dwóm wolnym od pracy dniom 
świątecznym (1 Maja i następują-
cym po nim 3 Maja) biorąc, za-
leżnie od tego na jaki dzień tygo-
dnia przypadają w/w święta, je-
den, dwa lub trzy dni wolnego 
otrzymujemy najdłuższy wolny od 
pracy 'weekend' w roku.

Od 2001 roku w Euro-
pie organizuje się tak zwany 
EuroMayDay ( 1 maja zwany 
jest w krajach anglosaskich 
May Day).  Nie jest to święto 
klasy robotniczej a ruch na 
rzecz zhumanizowania pracy i 
życia wszystkich ludzi pracu-
jących. Obchody Euro May 
Day zapoczątkował Mediolan, 
w roku 2004 pomysł pod-
chwyciła Barcelona a już rok 
później obchody EuroMayDay 
odbywały się w całej Europie.

Bractwa są w zdecydowanej 

większości przypadków organiza-

cjami hierarchicznymi, gdzie obo-

wiązuje zasada starszeństwa (za-

równo wiekiem, jak i czasem spę-

dzonym nad tą formą działalności). 

Stopnie hierarchii są często zapoży-

czone z historycznych stopni woj-

skowych i funkcji pełnionych w 

chorągwi i na dworze. Istnieją brac-

twa o dużej dowolności 

naboru nowych członków, 

ale nierzadkie są też pewne procesy 

inicjacyjne, podczas których ubie-

gający się o członkostwo musi wy-

kazać swoje zaangażowanie, wiedzę

historyczną, sprawność fizyczną, a 

nawet potwierdzić swoją dobrą opi-

nię w aspekcie obyczajowym i mo-

ralnym.  

Nierzadko bractwa rycerskie 

zasilają członkowie organizacji 

harcerskich, 

choć obie formy aktywności są cał-

kiem niezależne od siebie. 

Członkowie danego bractwa 

są powiązani relacjami koleżeń-

stwa, lojalności i przyjaźni (co nie 

przeszkadza umiarkowanej rywali-

zacji na polu sprawności fizycznej, 

w zakresie wiedzy, czy władania 

bronią). Częstym zjawiskiem jest 

wstępowanie w związki małżeńskie 

par, które poznały się w bractwie; 



strona  2                                                    maj 2012 maj 2012                                                                      strona  19

  

    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Autor: Andrzej Groński z gr. IV 

znane są jako Triduum Pas-
chalne. W chrześcijaństwie 
wprawdzie każda niedziela jest 
pamiątką zmartwychwstania 
Chrystusa, ale Niedziela Zmar-
twychwstania jest z nich naj-
bardziej uroczysta. Wielka Nie-
dziela jest pierwszym dniem 
wielkanocnego okresu świą-
tecznym zwanego oktawą wiel-
kanocną.  

Wielkanoc, Pascha, Niedziela 
Wielkanocne, Zmartwychwsta-
nie Pańskie - najstarsze i naj-
ważniejsze święto chrześcijań-
skie upamiętniające zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Poprzedzający ją tydzień
stanowiący okres wspominania 
najważniejszych dla wiary 
chrześcijańskiej wydarzeń, na-
zywany jest wielkim tygodniem. 
Ostatnie trzy doby tego tygo-
dnia: Wielki Czwartek [wieczór], 
Wielki Piątek, Wielka Sobota i 
Niedziela zmartwychwstania 

odnotowane są przypadki 

zaślubin utrzymanych (po 

uprzedniej zgodzie odpowiednich 

władz kościelnych) z zachowa-

niem przed soborowego ceremo-

niału typowego dla epoki, z którą

związane jest dane bractwo. Dzia-

łalność w bractwach jest w więk-

szości przypadków hobbystyczna, 

ale coraz częściej uczestnicy i 

aktywiści ruchu rycerskiego 

  wiążą swoje życie zawodowe 

z rekonstrukcją historyczną - 

np. zarządzający bractwem 

zajmują się organizacją im-

prez i wydarzeń komercyj-

nych, artyści i rzemieślnicy 

posiadający współczesne 

warsztaty wykonują zawodo-

wo elementy uzbrojenia i 

ozdoby, absolwenci wydzia-

łów 

historycznych wyszukują cenne 

dla spektakli i funkcjonowania 

bractwa informacje, krawcy za-

wodowo szyją i sprzedają stroje 

stylizowane na dawne wieki, ab-

solwenci szkół gastronomicznych 

zajmują się przygotowywaniem 

potraw pasujących do odtwarza-

nej epoki, etc. Dzięki temu przy-

gotowaniu bractwa często są za-

trudniane również do pomocy w 

przemyśle filmowym i rozryw-

kowym 



strona 20                                                                                                                     maj 2012

                         

   

                                                        

                                               

                                                           

             

NOWOŚCI 

W NASZEJ BIBLIOTECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������

wydawane w ramach pracy Koła Dziennikarskiego 

redaktor: mgr Piotr Dębowski                        
                                                                      Egzemplarz bezpłatny do użytku wewnętrznego


