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Gdzie warto pojechać na
ferie zimowe? Według mnie
wyjazd do Białki i Bukowiny
Tatrzańskiej jest bardzo
dobrym rozwiązaniem.
Czeka tam na nas wiele
atrakcji i przygód. Możemy
zatrzymać się na nocleg w
gospodarstwach
agroturystycznych
prowadzonych przez
rodziny góralskie.
Większość tych domków
jest w góralskim stylu z
pięknego drewna.
W Białce jest wiele stoków
narciarskich. Dla każdej
osoby czy to amatora, czy
zawodowca znajdzie się
stok z odpowiednim
nachyleniem i długością. Są
też wypożyczalnie i szkółki
narciarskie. Podczas zjazdu
na nartach możemy
podziwiać bajeczne widoki
Tatr- najwyższego pasma
górskiego w Polsce. Góry te
mają ostre, ośnieżone
szczyty i strome
zbocza.Blisko znajduje się
Zakopane, gdzie możemy
przespacerować się po
Krupówkach, czy też wejść
na Gubałówkę. Widoczny
też jest Giewont tzw. ”śpiący
rycerz”, ponieważ ludzie
uważają że przypomina
śpiącą postać. Na szczycie
tej góry znajduje się 15 m
krzyż -dar mieszkańców

GDZIE JECHAĆ NA FERIE?
Wielu turystów wybiera Białkę i Bukowinę
Tatrzańską. Powodem są stoki narciarskie i
bajeczne widoki Tatr. Jednak od niedawna
dużym zainteresowaniem cieszą się termy!

arch

arch

Zakopanego ufundowany na
1900 rocznicę śmierci
Jezusa Chrystusa. Dla
lubiących wędrówkę
proponuje spacer do
Morskiego Oka.
Kiedy po fizycznym wysiłku
będziecie chcieli odpocząć i
się zrelaksować to
wyśmienitym miejscem są
termy. Terma Bukowina
oferuje wiele atrakcji. Basen
dzieli się na strefę dla
dorosłych i strefę dla dzieci i
młodzieży. W strefie dla
dorosłych znajduje się duży,
głęboki basen i trzy baseny
na polu. W strefie dla dzieci
są zjeżdżalnie i atrakcje dla
młodych osób. W Termie
Białce inaczej Termie Bani
jest wiele zjeżdżalni, małych
basenów jak i również

dodatkowych atrakcji.
Oprócz tego są tam również
inne strefy np. strefa relaksu
czyli ciszy, strefa
saunarium. Wody w obu
basenach mają ok. 30
stopni. Oprócz tego
posiadają właściwości
lecznicze i dobrze wpływają
na skórę oraz na nasz
organizm. Zawierają między
innymi wapń, żelazo i
magnez. Uważam, że
Białka i Bukowina
Tatrzańska są bardzo
dobrymi miejscami na
spędzenie ferii zimowych.
Odpoczniemy tam i
wrócimy zrelaksowani oraz
pełni energii do dalszej nauki
w szkole. 

Amelia Litewka, kl. V

wiele osób korzysta z term,
bo mają właściwości

lecznicze

O konsekwencjach
nieprawidłowego

żywienia.
Wywiad z dr

Krzysztofem Kędziorem

Moje hobby?
Konstancja Więckowska

o swojej pasji do
malarstwa

Wspomnienia z ferii

Historyczna kartka 
z kalendarza

Tatrzańskie widoki

Białka Tatrzańska
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L: Jeśli chodzi o
otyłość przyczyną
jest głównie
spożywanie po
prostu zbyt dużej
ilości pokarmów.
Przyczyny są
złożone, bo
czasami   to
spożywanie zbyt
dużej  ilości  pokarmó
w  związane jest z
jakimiś problemami,
przez które dziecko
lub młodzież
przechodzi. No
powiedzmy, że
jesteśmy w szkole,
więc na tej grupie  się
koncentruje, z
czasem może to być
problem, który gdzie
ś tam tkwi  w domu,
a może w jakichś
zaburzonych
relacjach w klasie,  w
grupie rówieśniczej.
Ale niestety

najczęściej  jest to
związane
najzwyczajniej w
świecie ze zbyt  dużą
ilością spożywanych
produktów.
Natomiast, jeżeli
chodzi o choroby
psychiczne to tu jest
dużo bardziej
skomplikowana
sprawa. O tym też
Wam mówiłem na
prelekcji, prawda?
Pamiętacie, że to są
choroby związane z
brakiem akceptacji
dla siebie samego,
swojej  osoby, z
uważaniem się za
osobę
bezwartościową.
Chodzić tu może
też o swego rodzaju
niegodzenie się na
to, że się rozwijamy.
Dziewczynki  nie chc
ą się jakby pogodzić

z tym, że zamieniają
się w kobiety. To
jest bardzo złożona
sprawa.
K: Jakie są objawy
nieprawidłowego
żywienia?
L: Otyłość
wszelkiego rodzaju.
Jeśli omówimy o
nieprawidłowym
żywieniu to przede
wszystkim myślimy
tutaj właśnie o
otyłości.
Nieprawidłowe
żywienie to też są
różnego rodzaju
takie restrykcyjne
diety, gdzie
decydujemy się na
jedzenie tylko
wybranych
produktów,
przykładowo tylko
białka lub tylko
tłuszczów. Diety
podejmują osoby,

które chcą się
odchudzać, mają
jakby dobre cele, ale
czasem mogą one
doprowadzić do
wielu zaburzeń w
naszym organizmie.
K:Jak leczyć
zdiagnozowaną
chorobę?
L: Zależy jaka to jest
choroba oczywiście,
jeśli chodzi  o otyłoś
ć to podstawowym
leczeniem jest
wprowadzenie
odpowiedniej  diety.
Diety, która ma za
zadanie dostarczać
odpowiednie ilości
produktów, żeby
organizm mógł
funkcjonować. Na
pewno należy  też
uwzględnić
aktywność fizyczną,
to są tak naprawdę

dwie rzeczy, które
leczą nam otyłość
taką typową- dieta i
aktywność fizyczna.
Leków praktycznie
nie stosujemy, były
kiedyś takie leki,
które stosowano, ale
teraz nie stosuje się
żadnych leków.
Okazało się, że były
one szkodliwe dla
naszych
organizmów.
K: Można w jakiś
sposób zapobiec
zaburzeniom
odżywiania?
L: Tak, oczywiście,
że można, ale taką
najważniejszą
rzeczą, która
najbardziej  w tym
pomaga, to jest
odpowiednia wiedza
na ten temat
zdrowego

odżywiania.
Żebyśmy wiedzieli,
co jest zdrowe i
dzięki temu w
zdrowy sposób się
odżywiali, tzn. zjadali
odpowiednią ilość
produktów. W ciągu
dnia cztery do pięciu
posiłków, żeby
każdy zawierał
jakieś warzywo albo
owoc. Najlepiej jedno
i drugie. Należy też
unikać słodyczy,
możemy je jeść, ale
w dużo mniejszych
ilościach niż zwykle
zjadamy. Unikajmy
też słodkich
napojów.

wywiad
przeprowadziły:

Monika Galon, 
Julia Pac

O konsekwencjach ZŁEGO ODŻYWIANIA...
- dr Krzysztof Kędzior w wywiadzie dla "Konara"

Nasza szkoła
realizuje projekt
„Aktywna Szkoła –
Aktywny Uczeń”. W
jego ramach odbyło
się spotkanie z
panem dr.
Krzysztofem
Kędziorem
poświęcone
konsekwencjom
złego odżywiania.
Pan doktor na co
dzień pracuje w
NZOZ  w Bęble.

***
Konar: Dzień dobry,
jesteśmy
dziennikarkami
szkolnej 

gazetki Konar . 
Czy zgodził by się pan
na krótki wywiad do
naszego czasopisma?
Lekarz, dr Krzysztof
Kędzior: Tak,
oczywiście z
przyjemnością.
K: Na prelekcji mówił
Pan wiele o
zaburzeniach stanu
zdrowia, powtórzmy
dla naszych
czytelników jeszcze
raz, czym są
zaburzenia
odżywiania? 
L: Zaburzenia
odżywiania są 
chorobą i podzieliłbym

je na dwie grupy -
jedne związane z
typowymi
zaburzeniami
odżywiania, polegające
zwykle na
przekarmianiu,
spożywaniu zbyt
dużej ilości
pokarmów. Prowadzą
one do otyłości. Drugą
grupą są tak
naprawdę choroby
psychiczne, które
manifestują się
zaburzeniami w
odżywianiu.
K: Jakie są przyczyny
tych zaburzeń?

...najważniejsza jest nasza wiedza
na temat tego, co jest zdrowe...
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Malowanie jest moja pasją. Maluję i rysuję odkąd pamiętam i nigdy mi
się to nie znudziło. Właściwie ołówek i blok mam zawsze pod ręką. Do
tej pory pamiętam, jak bardzo się cieszyłam, kiedy na Pierwszą
Komunię Świętą mój chrzestny podarował mi prawdziwą sztalugę,
płótna, paletę, farby akwarelowe, no i oczywiście pędzle. Przez tydzień
wtedy malowałam jeden obraz.
W drugiej klasie uczęszczałam też na zajęcia z malarstwa olejnego,
prowadzone przez GOKIS, namalowałam tam 6 obrazów. W telewizji
często oglądałam na kanałach dziecięcych i młodzieżowych programy,
które uczą różnych technik artystycznych, takie jak ,,Pan Robótka'', czy
,,Art Attack''. Uważam, że są bardzo inspirujące.
Lubię też chodzić z rodzicami do muzeum, galerii i podpatrywać, jak
malują różni artyści. Kiedy wracam do domu próbuję stworzyć jakiś
obraz, rysunek albo szkic. Ostatnio byłam na wystawie Olgi
Boznańskiej, ale największe wrażenie wywarła na mnie wystawa prac
Roberto Matty, malarza pochodzącego z Chile, ale mieszkającego potem
w różnych miejscach na świecie. Malował abstrakcje, którym, oglądając
wystawę, próbowałam nadawać własne tytuły.
Ja najczęściej także maluję abstrakcje, czyli esy-floresy, które ,,mówią''
o moich uczuciach.

Konstancja Więckowska, uczennica klasy IV

Konstancja Więckowska 
o pasji do malarstwa...!
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HISTORYCZNA kartka z kalendarza. O wydarzeniach stycznia i lutego.
BO WARTO TO WIEDZIEĆ!

22 stycznia 1863
roku wybuchło
powstanie
styczniowe. Swym
zasięgiem objęło
Królestwo Polskie,
Litwę, Białoruś, a w
mniejszym stopniu
Ukrainę. Walki miały
charakter
powstańczy. Na
początku odnosiliśmy
sukces. Z czasem
coraz liczniejsze
wojska rosyjskie

rozbijały oddziały
powstańcze. Pod
koniec 1864 roku
powstanie upadło. Na
terenie naszej gminy
znajdują się pamiątki
związane ostatnim
polskim powstaniem:
pomnik-mogiła
powstańców w
Szycach oraz grób
ich dowódcy na
cmentarzu w
Modlnicy. W mogile

pochowano
powstańców
poległych w bitwie
pod Szycami 7 maja
1863 roku. Na mogile
umieszczony jest
głaz, na którym
znajduje się krzyż
oraz tablica
pamiątkowa.
6 lutego 1989 roku
rozpoczęły się
rozmowy Okrągłego
Stołu. Strona
rządowa zasiadła

do rozmów z
opozycją
solidarnościowa oraz
kościelną. To bardzo
ważne wydarzenie w
historii naszego
państwa,
zapoczątkowało
przemiany ustrojowe.
Władze zgodziły się
m.in. na częściowo
wolne wybory do
Sejmu.
21 lutego 1846 roku
wybuchło powstanie

krakowskie. Miało
objąć trzy zabory, ale
toczyło się tylko w
Małopolsce.
Zakończyło się
klęską, władze
austriackie przeciwko
powstańcom
podburzyli chłopów
galicyjskich
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Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Białym Kościele
przygotował bogatą
ofertę zajęć oraz
ciekawych
wyjazdów na okres
ferii zimowych.
W województwie
małopolskim ferie
zimowe wypadły w
tym roku od 16-28
lutego – jako
ostatnie w Polsce.

Nie było wprawdzie
śniegu, ale każdy z
nas wrócił o szkoły
ze swoimi
wspomnieniami.
Opowiadaliśmy sobie
nawzajem przygody ,
wyjazdy i atrakcje
jakie nas spotkały.
Kilka osób brało
udział w
wycieczkach
organizowanych
przez Gminny

Ośrodek Kultury i
Sportu w Białym
Kościele. Były
wyjazdy do
kina,teatru, na
warsztaty teatralne
oraz warsztaty
taneczne, także do
Centrum Rozrywki -
Laserowy Paintball.
Dla tych którzy lubią
aktywnie spędzać
czas, wylewając
”siódme

poty” zorganizowane
zostały zajęcia
sportowe na hali.
Miłośnicy białego
szaleństwa na
nartach i desce wzięli
udział w zawodach w
Kluszkowcach. Pan
Mateusz Stasiowski
zorganizował zajęcia
doszkalające dla osó
b jeżdżących na
nartach. W Krakowie
na lodowisku

przy Błoniach też
kilka osób próbowało
swoich sił. Ogólnie
wszyscy uczniowie
wrócili zadowoleni i
wypoczęci. Ręka w
gipsie, kilka guzów to
ostrzeżenie, że
sporty zimowe
bywają
niebezpieczne.

tekst:
Monika Galon

klasa VI

ZIMA

Na podwórku dużo
śniegu,

zasypany cały las,
bo to zima przyszła

wreszcie,
czekaliśmy cały

czas.

Czapka, szalik,
rękawiczki,

już bałwana ulepimy,
na jabłuszku i na

sankach,
Dzisiaj z górki
pojeździmy.

No, a może by tak
lepiej,

Co kto lubi, co kto
woli!

Wybrać snowboard?
czy też narty?

Bawić można się do
woli!

Trzeba także moi mili,
nie zapomnieć o

zwierzakach.
O sikorkach i
wróbelkach

i o innych ptakach.

Ziarenkami
poczęstować,
od karmnika je

nasypać,
a sarenkom można

sianko,
żeby jadły je z

paśnika.

A gdy wracasz ze
spaceru,

To gorącą pij herbatę,
Najlepsza ta z sokiem

z malin,
Które zbierałeś latem!

Zawody gminne w Kluszkowcach

"Szalik, czapka, rękawiczki..."
ZIMOWE INSPIRACJE. Wspomnienia z FERII!

spbk


