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„Herbatka dla Babci i  Dziadka”
      Dzień Babci i Dziadka został oficjalnie
zatwierdzony w USA przez prezydenta 
Jimme'ego Cartera na pierwszą niedzielę po
Święcie Pracy. W Polsce Dzień Babci
obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22
stycznia. W te dni ich wnuki (czyli my)

mamy okazję podziękować
im za wszystko to co dla nas
zrobili i ciągle robią.     
Przygotowujemy laurki,
drobne upominki tak aby
wywołać na ich twarzach
uśmiech. Nasza szkoła już
któryś rok z kolei to 
robi organizując
okolicznościowe występy
dla swoich Dziadków.
    W tym roku Herbatka 
dla Babci i Dziadka odbyła
się w dniu  7 lutego 2019r.
Wszystkie klasy
przygotowały krótki
program artystyczny
poświęcony właśnie naszym
Babciom  i Dziadziusiom.
Był również słodki
poczęstunek.
Myślę, że wszystko nam
świetnie wyszło 
i Dziadkowie byli
zadowoleni.

.
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Z roku na rok frekwencja jest coraz
większa. W przyszłym roku już
możemy się nie zmieścić na sali
gimnastycznej, ale damy radę!
Kto jak nie my Kochani
Wnuczkowie!!!

Kochana Babciu!
Kochany Dziadku!
Żyjcie na sto lat !!!

                          Patryk Ołdak

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
ZALASU AMONIT OGŁASZA:

Miłośnicy Zalasu poszukiwani!

Zapraszamy do kontaktu
osoby,które pasjonują się historią
Zalasu, otaczającą przyrodą,
ciekawostkami historycznymi,
posiadającymi archiwalne
dokumenty, wspomnienia,
anegdoty, wyjątkowe
rękodzieła,osiągające sukcesy 
w dziedzinach kultury, sztuki,
etnografii.

Opiszemy, pokażemy Państwa
twórczość, pamiątki, wspomnienia!
Prosimy o wiadomość mailową:
stowarzyszenie.amonit@gmail.com
Dziękujemy!
W imieniu Stowarzyszenia Amonit
Zbigniew Kochaniak - Prezes
Zarządu
Kacper Popiołek - Wiceprezes
Zarządu 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 
ZALASU AMONIT ORAZ SZKOŁA
PODSTAWOWA W ZALASIU

Zapraszają na pierwsze spotkanie

KLUBU SENIORA AMONIT 50 +
22.02.2019r.
Świetlica Szkoły w Zalasiu
18.00

Zapraszamy seniorów z Zalasu
i okolicy!
Zapewniamy ciepłe napoje oraz
drobny poczęstunek.
Liczymy na Państwa obecność!
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WYWIAD Z ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY  KACPREM POPIOŁKIEM
WICEPREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZALASU
AMONIT

.

 - Jest Pan
absolwentem naszej
szkoły im.T.Kościuszki
w Zalasiu, jak
wspomina Pan lata
spędzone w murach
naszej szkoły?

- W murach Szkoły
spędziłem lata 2000-
2009. Obecnie
dostrzegam ogromną
poprawę warunków 
dydaktycznych 
i socjalnych - uczyłem 

się w słabo wyposażonych salach, brakowało
technologii i innowacyjnych rozwiązań. 
Gdy ostatnio miałem okazję zwiedzić sale
lekcyjne, wyposażone w rzutniki, tablice
multimedialne, pomalowane w przyjemne kolory,
widziałem małą szkolną wypożyczalnię książek
czy stół do piłkarzyków, bardzo pozazdrościłem
obecnym uczniom. 
Macie Państwo obecnie świetne warunki do nauki,
aktywności fizycznej czy umysłowej. Korzystajcie
z nich jak najlepiej, bo etap 
szkoły podstawowej jest ważny w karierze
każdego ucznia - niezależnie czy lepiej 
czuje się w naukach humanistycznych czy
ścisłych - stanowi jeden z pierwszych kroków
decydujących o przyszłym wykształceniu,
zawodzie czy ścieżce kariery.

-Jest Pan wiceprezesem Stowarzyszenia Amonit,
czy ta funkcja jest wymagająca i na czym polega
Pana praca w Stowarzyszeniu?

- Funkcja Wiceprezesa Zarządu do spraw
merytoryczno-programowych (tak brzmi pełna
nazwa mojego stanowiska) jest bardzo ważna,
odpowiedzialna i wymagająca. 

.
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Jestem najmłodszym członkiem Zarządu, więc funkcja pozwala mi zarówno
dużo nauczyć się od starszych, bardziej doświadczonych
współpracowników, jak i wykorzystać moją wiedzę. Moje pomysły mogę
przedstawiać na spotkaniach Zarządu, wspieram swoją pomocą projekty
innych członków Stowarzyszenia. Prowadzę fanpage oraz blog poświęcony
działaniom organizacji, zajmuję się także promocją organizowanych
wydarzeń w lokalnych mediach.

- Stowarzyszenie ma ciekawą nazwę Amonit. Skąd wziął się pomysł na tą
nazwę? 

- Pomysł został zaproponowany przez osoby wchodzące w skład grupy
założycielskiej Stowarzyszenia. Oczywiście pierwszym skojarzeniem z tą
nazwą powinny być skamieniałości głowonogów, mające piękne, spiralne
kształty. Można je znaleźć na terenach wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
także w Zalasiu. Jednak mianem Amonit określa się także materiał
wybuchowy używany w celach wojskowych, zbudowany głównie na bazie
azotanu amonu. Myślę że ten homonim dobrze oddaje charakter
Stowarzyszenia - połączenie tradycji, dbania o lokalną kulturę ze świeżymi,
nowymi, czasem “wybuchowymi” pomysłami. 

- Jakie główne cele ma przed sobą Stowarzyszenie ? 

-Stowarzyszenie w założeniu działa na bardzo wielu płaszczyznach, 
a z jego celami można dokładnie zapoznać się w Statucie, znajdującym się w
naszych mediach społecznościowych, do czego zapraszam. Dla mnie
głównym celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców. Pokazanie ich
talentów, zainteresowań, nisz. Odkrycie nowych twarzy
w muzyce, sporcie, teatrze, tańcu. Integracja społeczności na wydarzeniach
kulturalnych i społecznych.  Jednak działania 
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Stowarzyszenia muszą znajdować uznanie w oczach mieszkańców.
Zachęcamy wszystkich do pomocy, wyrażenia opinii, zapotrzebowań, także
konstruktywnej krytyki. Między innymi po to powstała ankieta, którą można
znaleźć na fanpage’u Stowarzyszenia, w której pytamy w jakich
wydarzeniach mieszkańcy chcieliby wziąć udział.

- Ilu członków liczy Stowarzyszenie? Kto może zostać jego członkiem? 

- Stowarzyszenie liczy 20 członków, członkiem Stowarzyszenia może zostać
każda osoba pełnoletnia zamieszkująca Zalas lub okolice, która pragnie
rozwoju miejscowości, ma pomysły które chciałaby przedstawić szerszej
grupie osób, chce współpracować z innymi członkami, pomagać w pracach
Stowarzyszenia.

- Oprócz działalności w Stowarzyszeniu czym jeszcze się Pan zajmuje
zawodowo? 

- Po zdobyciu tytułu magistra we wrześniu ubiegłego roku kontynuuję swoje
projekty naukowe na studiach doktoranckich na kierunku fizyka na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzę także zajęcia na
pracowni fizycznej uczelni dla uczniów i studentów. Wraz z grupą
doktorantów zajmuję się zagadnieniami dotyczącymi działania
magnetycznego rezonansu jądrowego w niskich polach magnetycznych. 

- Czy ma Pan jakieś hobby, które pomaga w realizacji obowiązków
wiceprezesa Stowarzyszenia? 

-Tak, ciekawość świata i chęć odkrywania nowych rzeczy w różnych
dziedzinach na pewno mogę do takich zaliczyć. Słuchając muzyki od death
metalu po arie operowe, czytając książki od Remigiusza Mroza 
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po J.K. Rowling, oglądając filmy od MCU po kino wojenne, można poszerzać
swój światopogląd, doświadczyć spojrzenia różnych osób na te same
tematy, zdobywać nową wiedzę. To z pewnością wpływa na kreatywność 
w działaniach w ramach Stowarzyszenia Amonit.

- Jakie ma Pan największe marzenie związane ze Stowarzyszeniem Amonit?

- W pracy w organizacji pozarządowej trzeba być realistą. Na pewno nie
wszystkie projekty i pomysły sprawdzą się w praktyce. Chciałbym jednak
dalej rozwijać się, zawierać nowe znajomości i współprace, które pomogą w
rozwoju Zalasu, a w 2022 r, gdy kadencja obecnego Zarządu dobiegnie
końca, móc powiedzieć, że dobrze wywiązałem się ze swojej roli, a działania
i inicjatywy Stowarzyszenia spodobały się mieszkańcom.

amonit jurajski

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA
UDZIELENIE WYWIADU.
ŻYCZYMY  POWODZENIA I WIELU
UDANYCH INICJATYW I DZIAŁAŃ
W STOWARZYSZENIU AMONIT.

The voice of Students z opiekunem
p.Renatą Wciślak

By Dlloyd - Praca własna, CC BY-SA 3.0
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14 LUTEGO W DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO - SZKOLNA POCZTA
WALENTYNKOWA ROZDAŁA OKOŁO 100 KARTEK WALENTYNKOWYCH !!!

.

      Walentynki to coroczne święto
zakochanych, które przypada 14
lutego. Nazwa tego święta pochodzi
od Świętego Walentego, który jest
patronem zakochanych. W Polsce 
Walentynki zyskały popularność
dopiero w latach 90 XX wieku.  
W tym to dniu świętują nie tylko
zakochani ale i bliscy przyjaciele.
Tradycją Dnia Walentego jest
wysyłanie do swoich wybranek 
czy wybranków serca listów, kartek,
które są pisane zazwyczaj wierszem,
a w których wyznajemy swoje
uczucia bliskiej nam osobie. 
W ten sposób chcemy okazać 
naszej Walentynce, że ją 
kochamy, szanujemy, pamiętamy 

o niej.
     W naszej szkole co roku
organizowana jest Poczta
Walentynkowa. Parę dni przed
świętem zakochanych wystawiana
jest skrzynka na listy, gdzie każdy
może wrzucić swoją Kartkę
Walentynkową. 14 lutego osoby ze
Szkolnej Rady Uczniowskiej
zabawiają się w listonoszy.
Segregują kartki, a potem
dostarczają właściwym odbiorcom. 
Nasza szkolna poczta jest
niezawodna. Jeszcze nigdy nie
zginęła żadna przesyłka!!! :)
Dziękujemy!!!
                         Patryk Ołdak
    

Szkolna Poczta Walentynkowa
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                                     WALENTYNKI ŚWIĘTO MIŁOŚCI

      WALENTYNKI! Czyli święto miłości, co warto wiedzieć?

      MIŁOŚĆ czyli najbardziej wyróżniające się uczucie ze wszystkich. Gniew
przemija, radość i smutek również i tak dalej. A miłość jakimś cudem mimo
że nazywamy ją uczuciem, nie przemija. Inna sprawa 
z ZAUROCZENIEM. 
Ale zacznijmy od podstaw.
      Zauroczenie jest uczuciem w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że
trwa ono tylko przez jakiś czas i nie można się nim kierować. Jak sama
nazwa wskazuje, zauroczenie to nazwa sytuacji, w której padamy „ofiarą”
czyjegoś uroku. Jakkolwiek by to romantycznie nie brzmiało, nie jest to
jeszcze zdrowa miłość, bowiem miłość polega na szczególnej akceptacji
danej osoby lub jakiejkolwiek innej rzeczy.
      Miłość to uzupełnienie najczęściej kimś samego siebie, miłość to
akceptowanie wad drugiej osoby i szanowanie jej zalet. Natomiast
zauroczenie polega na fascynacji drugą osobą, pomijanie w jej ocenie wad i
wyolbrzymianie jej postaci w skrócie, główną cechą zauroczenia jest brak
krytycznego myślenia. Jest to raczej forma fikcji, której pełną formą staje się
miłość. 
    Zauroczenie zazwyczaj poprzedza to drugie, i po jakimś czasie zaczyna
zanikać, a rodzi się prawdziwa miłość. Odróżnianie tych dwóch rzeczy jest
ciężkie, ale jeśli miałbym to jakoś zobrazować, to zauroczenie pociąga do
szalonych rzeczy, popisywania się, i ogólnie mamy przez nie tzw. motylki w
brzuchu, miłość natomiast jest bardziej rozsądna. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 55 02/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

      Najdoskonalszym przykładem miłości ludzkiej jest małżeństwo, więc na
temat tych dwóch rzeczy najlepiej porozmawiać z naszymi rodzicami. 
     Jak powinniśmy obchodzić Walentynki?  Obchodźmy je zawsze! Kochać
powinniśmy zawsze tak samo i szczególnie unikać wszelkiej nienawiści i
braku szacunku. Ale jeśli chcemy mieć takie szczególne święto miłości 14
lutego, to pamiętajmy o dwóch rzeczach:
Przede wszystkim nie dajmy się ponieść tej fali Przeromantycznej miłości
wszędzie dookoła. Najpiękniejsza miłość to taka jaką najlepiej potrafimy
dać, a nie taka jaką potrafi dać jakiś bohater romantycznego utworu
muzycznego, literackiego itp. A po drugie, po prostu więcej luzu! Żeby
dobrze spędzić Walentynki nie trzeba kupić białego konia i złotej zbroi.
Wystarczy po prostu wspólnie z drugą połówką zrobić coś wyjątkowego, na
co nie macie czasu w inne dni lub coś w tym stylu. Ja na przykład na
Walentynki mam sprawdzian z matematyki… Więc chociaż Wam życzę
udanego święta Walentego :)
                                                                     Emilka Jaśko

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna,
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.  (fragm. Listu do Koryntian, Hymnu o Miłości)


