
RzeczycaNews

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Marii Kuncewiczowej w
Rzeczycy
Rzeczyca 69
24-120, Kazimierz Dolny
Numer 24 02/16

Krystian z mamą

Przedszkolaki podczas występu

Dzidkowie podczas spotkania

 
  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście, nasze
babcie i dziadkowie. W dniu ich święta chcieliśmy przyjąć ich
jak najpiękniej. Przygotowaliśmy dla nich cudowne prezenty:
kwiaty, witraże, dyplomy superbabci i superdziadka. Były
również ciekawe przedstawienia, przygotowały się nawet
przedszkolaki. Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze
naszych dziadków. /Skoczek Paulina/

W sobotę 30 stycznia tradycyjną
zabawą noworoczną tzw
"choinką" pożegnalismy
karnawał. Była to świetna okazja
do występów, prezentacji
talentów w konkursach,
wspólnej zabawy oraz tańców.

8 lutego w naszej szkole odbyły się
eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ. 
 Konkurs ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. Najlepiej z naszej
szkoły wypadł Krystian Woś. Zajął II
miejsce w swojej kategorii wiekowej.

SZUKAMY WIOSNY
Wiosna kalendarzowa zaczyna się 21 marca, ale jej oznak
możemy szukać już wcześniej. Czego nie przegapić dowiecie
się na stronie 4

Turniej Wiedzy Pożarniczej
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Prawda to czy legenda? czyli o tajemniczej miłości króla
Kazimierza oraz żydówki Estery

reportaż interaktywny przygotowany na konkurs w ramach projektu do obejrzenia na sprzeczyca.atavist.com

ruiny zamku

wracając z polowania spotkał piękną Żydówkę
Esterę, w której zakochał się od pierwszego
wejrzenia.
 Esterka była uroczą i mądra kobietą, szybko
rozkochała w sobie króla bez pamięci a ten nie
szczędził jej ciągle nowych podarków, Otoczenie
niezbyt przychylnie patrzyło na romans króla.
Chcąc zapewnić sobie i ukochanej dyskrecję
wybudował dla niej zamek w sąsiedniej Bochotnicy.
Tam kochankowie spotykali się potajemnie,
przemykając niepostrzeżenie podziemnymi
korytarzami z zamku w Kazimierzu Dolnym, gdzie
mieszkał król, do Bochotnicy. 
Tak naprawdę zamek nigdy nie był własnością
królewską. Powiązanie go  z osobą Esterki nie
znajduje potwierdzenia w źródłach. Istnieją
przesłanki mówiące o romansie króla, który być
może miał jednak miejsce w Krakowie i okolicach.
Bochotnicki zamek został wzniesiony przez
Ostaszków protoplastów rodu Firlejów i do swego
upadku pozostawał własnością i stanowił siedzibę
przedstawicieli rodów: Kurowskich, Oleśnickich czy
Lubomirskich. Przy zamku w Bochotnicy
wybudowano pierwszy w Polsce nagrobek dla
osoby świeckiej.
O przesłanki historyczne mogące potwierdzać
prawdziwość tej historii zapytaliśmy Przewodnika
Turystycznego PTTK panią Joannę Sikorę,
wieloletnią panią dyrektor naszej szkoły. 
Cały reportaż można zobaczyć na
www.sprzeczyca.atavist.com.

  Piękne, malownicze miasteczko sięgające historią
XII wieku, jest popularnym letniskiem, odwiedzanym
przez mieszkańców Warszawy, Lublina i innych
miast polski. Można tu spotkać turystów z całego
świata.
  Informacji na temat historii Kazimierza oraz
okolicznych zamków jest bardzo wiele. W różnych
źródłach pojawiają się na ten temat sprzeczne
informacje. Być może wynika to ze specyfiki
miasteczka, przyjeżdżający  oraz mieszkający tu
artyści snują liczne legendy i tajemnicze opowieści.
Aurą tajemniczości owiana jest historia romansu
króla Kazimierza Wielkiego z piękną żydówką
Esterą.
  Na terenie dzisiejszego Kazimierza Dolnego we
wczesnym średniowieczu istniała osada zwana
Wietrzna Górą, którą wraz z okolicznymi wioskami
w  końcu XII w. książę Kazimierz Sprawiedliwy
nadał siostrom norbertankom. Przypuszcza się, że
to właśnie siostry zmieniły nazwę osady na
„Kazimierz” na cześć swego dobrodzieja.
  Od końca XIII w. przez Kazimierz przebiegał jeden
z głównych szlaków handlowych, co korzystnie
wpłynęło na rozwój miasteczka. Z tego okresu
pochodzi wieża obronna zwana basztą, której
funkcją było strzec przeprawy handlowej.
  W XIV w. miasteczko otrzymało prawa miejskie na
mocy lokacji króla Kazimierz Wielkiego.
  W położonej niedaleko Kazimierza wsi Bochotnica
na wzgórzu również wzniesiono zamek. Historia
tego zamku wiąże się też z Kazimierzem Wielkim.
Wyjaśnia ten fakt legenda, według której nasz
władca

Ruiny w Bochotnicy

http://zamki.net.pl

krzyprzy.zso4.gliwice.pl
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Wiosna -    jedna z czterech pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się
umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz
umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi
okres budzenia się do życia.

Rośliną, która wiosną najwcześniej zakwita w naszych
lasach, jest leszczyna. Pojawiają się bazie i drobne
pączki z czerwonymi niteczkami. Są to leszczynowe
kwiatki. Bazie na przywitanie wiosny, wydłużyły się i
zrobiły się miękkie i wiotkie. 

Jeszcze prawie nic nie kwitnie ani w polu, ani w
ogrodach, ani w lesie, a on już przebił śnieg i zakwitł
białymi dzwoneczkami. Przebiśnieg zebrał w swojej
cebulce i pod ziemią tyle pożywienia, że może tak
wcześnie zakwitać i pierwszy powitać wiosnę. 

Przylaszczka może rosnąć w różnorodnych
warunkach. Możemy ją często spotkać w naszych
lasach. Jej kwiaty i łodyżki są otulone gęstym
kożuszkiem z włosów, który chroni delikatną roślinę
przed zimnem

Forsycja to krzew, który kwitnie jeszcze przed
rozwojem liści. Cały krzew jest obsypany żółtymi
kwiatkami.

.

Ptakami, które niezmiennie kojarzą
man się z wiosną są bocian i
jaskółka. 
Bocian swoje gniazdo buduje na
dachach budynków lub wysokich
drzewach. Jest zwierzęciem
mięsożernym, je głównie owady:
pasikoniki, chrząszcze ale również
małe węże, jaszczurki i myszy.
Nieprawdą jest, że ulubionym
przysmakiem bociana białego jest
żaba.
Jaskółki przylatują do nas około
połowy kwietnia. Jaskółki dymówki
zamieszkują w oborach lub innych
budynkach gospodarczych w
zbudowanych z błota
wymieszanego ze źdźbłami traw
gniazdach.
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Marcin i Emilka jako Józef i Maria

Szkoła w obiektywie
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Redakcja numeru:
konkurs dla grupy - reportaż:
Dominika Koral klasa VI
Patrycja Oroń klasa V
Natalia Dudek klasa V
udział w konkursie indywidualnym- foto:
Katarzyna Kazanowska klasa IV, Patrycja
Izdebska klasa IV, Natalia Izdebska klasa IV
Paulina Skoczek, Patrycja Oroń
wybór zdjęć oraz pozostałe artykuły:
Paulina Skoczek klasa V, Patrycja Oroń, Natalia
Dudek
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W domu Marii i Jerzego Kuncewiczów
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Misie z "O" w trakcie karnawałowego występu
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Podczas ferii w Nałęczowie
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