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JAKIE SKARBY KRYJĄ RUINY ZAMKU TENCZYN W RUDNIE ???

Ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie

Każdy mieszkaniec naszej wsi
Zalas słyszał wiele na temat
skarbów znajdujących się w
pobliskiej miejscowości ruin
zamku Tenczyn, ale czy te
legendy mogą mieć
potwierdzenie w źródłach
historycznych?
Sprawdziliśmy, że pierwsza
wzmianka o zamku Tenczyn
pojawiła się w źródłach
historycznych w XIV wieku.
Władysław Łokietek 
przebywał z rycerstwem w
lasach Tenczyn i wydał 
dokument dla klasztoru o.
cystersów w Sulejowie.  Inny
król Polski Władysław
Jagiełło więził w zamku
Tenczyn ważniejszych 

jeńców krzyżackich pojmanych do niewoli w
bitwie pod Grunwaldem. Gdy ród Tęczyńskich
osiągnął wielkie wpływy w XVI wieku to w
jego posiadanie przeszedł zamek i wszystkie
pobliskie wsie. Właśnie wtedy w XVI wieku na
zamku zaczęły się pojawiać znane postaci
polskiego odrodzenia między innymi Mikołaj
Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski. W 1637
zmarł wojewoda krakowski Jan Magnus
Tęczyński ostatni z rodu Tęczyńskich. Jego
córka jedynaczka wyszła za mąż za ... c.d.
str.2

.
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Łukasza Opalińskiego. W 1655 marszałek wielki koronny uciekając przed
Szwedami ukrył skarbiec koronny w Starej Lubowli w Spiszu, ale rozgłosił
fałszywą wieść, że skarbiec znajduje się na zamku Tenczyn. Szwedzi
opanowali zamek na mocy układu w 1655roku, ale skarbu nie znaleźli. Latem
1656 roku rozczarowani i zawiedzeni opuścili zamek. Jednak ze złości, że nie
znaleźli ukrytego tu rzekomo skarbu spalili zamek doszczętnie. Po potopie
szwedzkim zamek został częściowo odbudowany ale w 1768 uległ pożarowi ,
bo w zamek uderzył piorun. I od tego czasu zamek popadł w ruinę. W 1783
prochy ostatniego z Tęczyńskich Jana Tęczyńskiego przeniesiono z kaplicy
zamkowej do kaplicy w kościele św. Katarzyny w Tenczynku. Od początku XIX
wieku zamek przeszedł na własność Potockich i pozostał w ich posiadaniu do
wybuchu II wojny światowej. W XXI wieku zamek popadł w straszliwą ruinę ,
dopiero w 2008 powstało Obywatelskie Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”,
które nagłośniło sytuację niszczejącego zamku i zmobilizowało władze
lokalne i centralne do ochrony i częściowej odbudowy tego zabytku. W 2009
wydano decyzję w sprawie unieważnienia dekretu o odebraniu zamku
rodzinie Potockich w ramach reformy rolnej w 1944roku. Jednak wstrzymano
jej wykonanie. Bolesny dla nas wszystkich okolicznych mieszkańców był rok
2009 kiedy z uwagi na zły stan techniczny zamku został on zamknięty dla
zwiedzających. Nie tylko okoliczni mieszkańcy poczuli się zawiedzeni z
powodu zamknięcia bramy zamkowej, wielu zwiedzających z odległych
zakątków Polski niestety wracało rozczarowanych, widząc zakaz wstępu na
zamek. Na szczęście w 2010 roku gmina jako administrator zamku postarała
się o uzyskanie środków pieniężnych na odbudowę zamku. Rozpoczęły się
prace budowlane i zabezpieczanie ruin. W lutym 2014 spadkobiercy Potockich
wywalczyli
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w sądzie odmowę użytkowania zamku Tenczyn przez gminę i latam 2016 ruiny
zamku zostały ponownie otwarte dla zwiedzających. I to jest największy skarb
tego miejsca, że możemy chodzić po kamieniach, po których stąpali królowie
Polski, znamienici możnowładcy, zwykli  prości ludzie jak my. Możemy
przenieść się myślami w odległe czasy historyczne wędrując po ruinach
starego zamku.  Bądźmy uważnymi obserwatorami, być może skarb, którego
szukali Szwedzi wciąż jest na zamku i czeka, by go odkryć? A może skarb 
pozostaje w ukryciu, by miejsce to przyciągało swoimi nieodkrytymi
tajemnicami  ? Skarbem największym jest, kiedy człowiek zrozumie, że nie
należy niszczyć śladów historii tylko je szanować i chronić.
Drodzy Czytelnicy jeśli czytaliście jakieś ciekawostki związane z zamkiem
Tenczyn lub słyszeliście coś interesującego lub  tajemniczego  o tym miejscu
od Waszych bliskich to napiszcie do nas gazetkajunior@wp.pl

POZNAJEMY INSTRUMENTY MUZYCZNE

Witam!
Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić chyba najpopularniejszy instrument
muzyczny na świecie czyli gitarę. Pierwszy raz była wspominana w 1265 roku.
Instrument jest drewniany i może być wykonany z różnych rodzajów drewna
np. z topoli, lipy amerykańskiej, jesionu, klonu lub z olchy. Zazwyczaj w
gitarze jest sześć strun: struny wiolinowe i basowe. Są również gitary
dwunastostrunowe. Mamy klika rodzajów gitar, np.: klasyczna, akustyczna,
elektryczna i basowa.Gitara składa się z główki ze stroikami, gryfu z progami,
których jest co najmniej szesnaście.. Progi są po to, żeby było nam łatwiej
wydobyć dźwięki. Najważniejszą częścią gitary jest tak zwane pudło
rezonansowe dzięki, któremu dźwięk jest głośniejszy, a w zależności od
kształtu pudła, ma też różną barwę.
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Większość muzyków na całym świecie grających na gitarze, chyba najczęściej
wybiera gitarę elektryczną.
  Zachęcam Was do nauki gry na gitarze, jest to bardzo fajne zajęcie.
Umiejętność gry na gitarze można wykorzystać w rożnych okolicznościach,
przy ognisku, na wycieczce czy podczas spotkań towarzyskich :)

                                                                                               Patryk Ołdak 

DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ GIMNASTYKĘ AKROBATYCZNĄ?

gitara elektryczna

Dlaczego warto uprawiać gimnastykę akrobatyczną? Gimnastykę uprawiam
od wielu wielu lat i jest super już wam powiem dlaczego. Gimnastyka to
czarodziejski sport, który jest bardzo piękny i magiczny. Można uprawiać ją
na co dzień. Do ładnych figur potrzeba wiele rozciągania i wielu ćwiczeń a
także lat. Można startować  w różnych akrobatycznych zawodach. Do
akrobatyki jest potrzebny odpowiedni strój. Składa się on ze specjalnej
bielizny ona jest także potrzebna do ćwiczeń kiedy strartujemy 

.
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w zawodach akrobatycznych. Akrobatyka jest uprawiana bardzo często. Do
uprawiania gimnastyki są potrzebne takie rzeczy jak: mata, handelki i ubranie
które przepuszcza powietrze. Brałam raz udział w zawodach akrobatycznych
było bardzo fajnie już wam opowiadam.
Było to tak…było bardzo dużo dorosłych a także dużo dzieci a rywalizacja
między zawodnikami była na wysokim poziomie. Najciekawsze jest  to, że
każda taka impreza sportowa zbliża ludzi, powstają nowe przyjaźnie,
sympatie.Te zawody wygrała dziewczyna z Krzeszowic i pojechała na
osobowe zawody: dostała puchar i złoty medal. Wszyscy jej gratulowali, w
każdych zawodach jest ważna sportowa postawa.
U nas w szkole będziemy robić przedstawienie akrobatyczne to napiszę Wam
o tym wkrótce:) Zachęcam Was do uprawiania gimnastyki. 
                                                                                Natalia Jastrzębska

CZY WARTO WYBRAĆ SIĘ DO KRĘGIELNII W KRZESZOWICACH ?

Czy chcielibyście się poczuć jak sportowcy, rzucając kręglami? Bo ja tak się
poczułem w kręgielni w Krzeszowicach. Oprócz kręgli są tam nawet piłkarzyki
i stół do bilarda. Dla małych dzieci jest kula 5kg, którą się turlika, a także
podnoszą się linie boczne. Kręgle są od 6kg-12kg. Gdy przekroczy się czarną
linie, a jak kula trafi wszystkie kręgle to na ekranie pojawi się F (foul). Przed
wejściem są salę do kręgli trzeba zmienić buty na takie, które będą
odpowiednie do rzucania. W jednym meczu jest 10 rund, a z tego w jednej
turze mamy dwie szanse. Kręgle przymocowane są czarną linią, która po
oddaniu strzału podnoszą się do góry, a następnie wracają na podłogę.. Gdy
jesteś gotowy do rzutu, a na ekranie nie ma zielonego światła to nie można
oddać strzału. Kule mają różne kolory np.: pomarańczowy, czerwony, zielony,
a także fioletowy. Polecam Wam iść do tej kręgielni, bo przez to będziemy
mieli mocniejsze mięśnie, a także dużo zabawy i frajdy.
                                                                                         Patryk Ołdak
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MAGICZNE DRZEWO CIEŃ SMOKA - KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ

Jakiś czas temu przeczytałem książkę
z serii „Magiczne Drzewo”, ale za
bardzo mi się nie spodobała.
Niedawno sięgnąłem po inna książkę
z tej serii i nie mogłem od niej
oderwać wzroku. Tytuł tej książki to
„Magiczne Drzewo Cień Smoka”.
Autorem  jest Andrzej Maleszka. Cała
seria Magiczne Drzewo składa się z
siedmiu tomów i opowiada o grupie
przyjaciół, którzy szukają
drewnianych przedmiotów zrobionych
z magicznego drzewa. Główni
bohaterowie czyli: Bulbek, Kuki, Gabi
i mówiący pies Kukiego – Budyń
starają się, żeby magiczne przedmioty
nie trafiły do ludzi, którzy
wykorzystają je do złych celów. 

Książka Cień Smoka opowiada o
magicznej figurce przypominającej
tancerkę. Figurka zamienia się w
dziewczynkę, która ma większą moc
niż smok.
Według mnie jest to idealna książka
dla osoby, która lubi dreszczyk
emocji i jest fanem książek
przygodowych. 
                                 Jakub Tokarski 

.

SMOKI TO FIKCYJNE STWORZENIA?

Historie o smokach czytamy i
oglądamy z zapartym tchem. Czym
zachwycają nas te stworzenia? Smoki
są przedstawiane jako rodzaj
olbrzymiego latającego gada mają w
sobie magię i siłę, podziwiamy je,
boimy się i aż trudno nam się
pogodzić z tym, że smoki są
stworzeniami fikcyjnymi
występującymi w legendach i mitach.
A może jednak istniały naprawdę? ...

.
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SERIAL TEEN WOLF - CZY WARTO OBEJRZEĆ ?

Wilkołaki najczęściej kojarzą nam się
z mitycznymi potworami, które trzeba
odizolować, bo mogą być
niebezpieczne dla otoczenia.
Mordercze stworzenia, które nie
pozwoliły ludziom spać. Opowieści o
ich krwawej naturze roznosiły się
przez kilkadziesiąt lat. Dzisiejszy
wilkołak to  nastolatek z natłokiem
przyziemnych  problemów.
Cały serial nawiązuje do filmu pt.
"Wilczek" z 1985 roku reżyserii Roda
Daniela.
Mogłoby się wydawać, że bycie
wilkołakiem jest proste, bo co niby
może się stać? Przecież życie jest
wtedy łatwiejsze-regeneracja,
szybkość, wyostrzone zmysły...
Niestety to tylko stereotypy. Jest o
wiele trudniej. Walka z kanimą brzmi
super, co nie? Albo starcie z własnym
wujkiem. Ciekawe. Pojedynek z kimś,
na kogo nie można patrzeć, bo
zamieniasz się w kamień. To wszystko
przeszedł Scott McCall(Tyler Posey)
po tym, jak ugryzł go Peter Hale(Ian
Bohen). Scott ma najlepszego 

przyjaciela- Stilesa Stilinskiego(Dylan
O'brien)i przyjaciółkę Lydię
Martin(Holland Roden).Akcja na
samym początku się komplikuje.
Okazuje się, że ojcem dziewczyny
Scotta jest łowca stworzeń
nadprzyrodzonych. Scott szybko staję
się celem myśliwych. W oswojeniu się
ze swoją nową naturą pomaga mu
Derek Hale(Tyler Hoechlin). Mimo, że
tematyka serialu jest dość
przewidywalna to nie jest mozolna.
Aktorzy idealnie wpasowują się w
swoją rolę, np. Wesoła ciamajda Stiles
lub ciągle poważny Derek.
Największym atutem tego serialu jest
humor. Nie mogę także nie
wspomnieć o różnorodności istot
nadprzyrodzonych. Serial nie
ogranicza się tylko do wilkołaków,
lecz znajdziemy tam takie gatunki jak
banshee, kojotołaki, kitsune,
Hellhound'y czy też chimery.
Uważam, że reżyser Jeff Davis odwalił
niezłą robotę, bo jednak żeby
nakręcić  100 odcinków po 40  minut
trzeba mieć pomysł.
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Myślę jednak, że sam nie mógł
zdecydować się na gatunku. Niby to
dramat, ale zawarty jest tam także
horror, komedia czy romans, lecz
zawiera też trochę historii o bestii,
która zabijała francuzów w XVIII
wieku. Sam Teen Wolf to serial warty
obejrzenia. Jeżeli ktoś lubi wylewy
krwi, płacz, świecące oczy czy też
pazury powinien zobaczyć
przynajmniej 1 odcinek dowolnego
sezonu, by zaraziło to go
ciekawością.
Karolina Bednarczyk 
*zdjęcie pochodzi z odcinka pt. "The
Wolves of War"*

.

WILKOŁAKI - LUDZIE W WILCZEJ
SKÓRZE

Na ziemiach słowiańskich krążyło
wiele opowieści o wilkołaku -
legendarnym człowieku, który był
obdarzony mocą przemiany w wilka.
Motyw ten znany jest wielu
mitologiom świata. Wynika on
zapewne z podświadomego
pragnienia stania się groźnym
drapieżcą.W zależności od części  

świata człowiek mógł przybrać
rozmaitą zwierzęcą postać: tygrysa
(Indie, wyspy azjatyckie), lamparta,
hieny lub lwa (Afryka), jaguara
(Środkowa Ameryka) bądź nawet
rekina (Polinezja). Na słowiańskiej
ziemi najgroźniejszymi drapieżcami w
dawnych czasach były wilki.
Wilkołaki były niesłychanie
niebezpieczne.W morderczym szale
potrafiły zaatakować ludzi, jednak na
co dzień żywiły się przeważnie
zwierzętami.W opowieściach ludu
osoby świadome swego wilkołactwa
często świadomie skazywały samych
siebie na wygnanie– wybierały
samotniczy tryb życia, po to by nie
skrzywdzić niewinnych ludzi.

.


