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 Jak co roku, pożegnanie  maturzystów przebiega atmosferze za-
dumy, refleksji i „z łezką” w oku. Tak było i tym razem. Część mło-
dego życia naszych wychowanków, kształtowała się w murach bursy i 
część tego życia również pozostanie z nami: wychowawcami i wychowan-
kami. Maturzystów z różnych szkół: starosądeckich i nowosądeckich– w 
tym  ostatni rok pobytu w naszej bursie ZS z Marcinkowic– żegnali 
młodsi wychowankowie. Prowadzący: Agnieszka Gorczowska i Jarek Pu-
stułka, oprawa muzyczna: Weronika Słowik i Ania Brzeźna, które rów-
nież przygotowały własny utwór o maturzystach, za konsolą Tomek Czy-
życki. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Lucyna Dybiec wrę-
czyła dyplomy i pamiątki w formie breloczków z grawerem, przygotowane 
przez firmę Art..-Deco. Fotorelację zawdzięczamy panu Tomasz Łakoma 
P h o t o g r a p h y .                                                      
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Pożegnanie maturzystów 

 Przypominamy o składaniu deklaracji o kontynuację po-
bytu w placo wce, na rok szkolny 2022/23 r. do dnia 10 czerw-
ca. Można też zaznaczyć wolę zamieszkania z odpowiedni-
mi osobami. Szczego łowe rozpatrzenie propozycji będzie roz-
waz ane na sierpniowej Radzie Pedagogicznej. Potwierdze-
niem woli kontynuacji pobytu w bursie jest uiszczenie zaliczki 
za zakwaterowanie na nr konta bankowego: 19 1050 1722 
1000 0090 3190 1722. do dnia 24 lipca br.          E.P. 

Bursa Szkolna, ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz 
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Echo Bursy 

Świat internetu 

Pierwsze komputery 

miały masę ok 27 ton, 

zawierały blisko 18 

tys. lamp elektr. i zaj-

mowały pow. ok. 140 

m2 pow. Po wielolet-

nim procesie sądowym 

wytoczonym przez 

Atanasoffa two rcom 

ENIAC-a, w 1973 r sę-

dzia federalny Earl R. 

Larson podjął decyzję 

uniewaz niającą patent 

ENIAC-a i przyznał 

Atanasoffowi miano 

wynalazcy komputera  
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 1. Powierzchnia kraju wynosi 603 628 km 2, co czyni go największym krajem na kontynencie 

europejskim.     2. Ukraińskie cywilizacje sięgają 4800 pne. Kraj ten położony jest na obszarze, 

gdzie rozwijały się cywilizacje trypilijskie i scytijskie.                                                                   

 3. W przeciwieństwie do wielu kultur na całym świecie, Ukraińcy noszą obrączki ślubne po 

prawej, a nie lewej stronie.  4. „O Sole Mio”, została skomponowana na Ukrainie.                                             

 5. Popularna tradycja jajek wielkanocnych wywodzi się z tradycji jajecznej na Ukrainie. Po-

czątkowo jaja były wzorzyste przy użyciu wosku i barwnika. Ostatecznie wosk został usunięty, pozo-

stawiając efektowny wzór.                                                                   6. Na 

Ukrainie znajduje się kilka stanowisk archeologicznych, które wcześniej były osadami neandertalski-

mi. Osady te są zamieszkiwane przez mamuty i postrzegane jako możliwe miejsce udomowienia koni.                              

 7. Ukraińska Vyshyvanka to ukraiński strój narodowy. Ozdobiona haftem ręcznym tkanym ręcznie 

z detalem kwiatowym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni noszą kostium przy różnych okazjach.                                   

 8. Obchodzony , 23 czerwca Dzień Iwany Kupały jest jednym z najbardziej zabawnych, tradycyj-

nych Świąt. Chłopcy i dziewczęta łączą ręce w pary i przeskakują nad ogniem w rytuale oczyszczają-

cym. Mieszkańcy wierzą, że kiedy para opuszcza ogień nie tracąc przy tym przyczepności, ich miłość 

jest przeznaczona do życia.         9. Podczas II wojny światowej ukraińscy przywódcy religijni za-

pewnili ochronę tysiącom Żydów., którzy znaleźli schronienie w klasztorach i domach ukraińskich.                             

 11. Kijów jest powszechnie uważany za duchową stolicę kraju. Pielgrzymi podróżują na duże 

odległości, aby odwiedzić kościół w Sofii Kijowskiej wpisany na listę światowego dziedzictwa kultu-

ralnego UNESCO.           12. Najdłuższy instrument muzyczny świata – trembita - pochodzi rów-
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Ciekawostka                  

Pieśń "Hej sokoły" (znaną także 

pod nazwą "Żal" lub "Ukraina") 

skomponował Maciej Kamień-

ski (1734-1821) – twórca naj-

starszej polskiej opery Nędza 

uszczęśliwiona z 1778 roku. Ta 

polska kresowa ballada zyskała 

popularność w czasach wojny 

polsko-bolszewickiej i stała się 

wówczas również pieśnią ukra-

ińską. Obecnie bywa interpreto-

wana jako utwór biesiadny.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hej_soko%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kamie%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kamie%C5%84ski
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 Początki święta sięgają czasów staroż-
nych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, 
symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo 
rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wy-
znawania innych bogów. 

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod na-
zwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę 
postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe nie-
dziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym 
obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało 
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w za-
mian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX 
wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny. 

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 
roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczy-
nej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia WardHo-
we. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić 
Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie 
stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający 
na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.W Pol-
sce przedwojennej obchodzono Dzień Matki (wydaje się, że nie było ustalonej 
corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku, niedziela 7 maja 1939 roku), 
przy czym ich organizacją zajmował się PCK. 

Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gu-
bernatorstwie podczas okupacji niemieckiej (dzień ten był świętem w całej III 
Rzeszy). 

Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle 
obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez wła-
sne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacun-
ku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczą-
cych praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne 
dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.  

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 
od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów 
pod Apelem sztokholmskim[3]. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja 
zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom z całego świata[a]. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie 
rozgrywek międzyklasowych. 

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 
września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół 
na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawa-
no słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych. 

Dzień Matki  

Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki 

Dzień Dziecka  
  Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka 

Podpis do obrazu/grafiki.  
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 Ciąg dalszy ze str.1 

2. Pierwsza myszka na rynku powstała dokładnie 50 lat temu, czyli 

w roku 1963. Jej konstruktorem był Douglas Engelbart. Urządzenie 

wykonane było z drewna, wewnątrz którego zamontowane były dwa 

koła zębate, co pozwalało na ruch w dwóch, prostopadłych do 

siebie kierunkach. 

 3. Internet został opracowany w Stanach Zjednoczonych przez 

„Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony 

Stanów Zjednoczonych”. Po raz pierwszy został połączony w 

październiku 1969 roku i nosił nazwę ARPANET. 

4. Nazwa wyszukiwarki internetowej Google powstała przez pomyłkę 

jej twórcy L.Page'a, któremu chodziło o googola. 

5. Spam (skrót od "spiced ham") to produkt Hormel Foods 

Corporation, wprowadzony na rynek w 1937 roku. Zyskał popularność 

w Wielkiej Brytanii podczas drugiej wojny światowej. Niechcianą 

pocztę nazwano "spamem" po skeczu Monty Pythona, w którym 

n a t r ę t n i e  u ż y w a n o  w ł a ś n i e  t e g o  s ł o w a .                                                                                        

6. Skąd pochodzi znak pisarski @ (małpa) ? z łacińskiej ligatury 

zastępującej w średniowiecznych i renesansowych rękopisach 

handlowych słowo „ad” (do, przy) i oznaczające m. in. odbiorcę 

p r z e s y ł k i .                                                                                                                   

7. Kto wynalazł strony internetowe WWW? W roku 1990 grupa 

pracowników Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 

zaproponowała i rozpoczęła projekt użycia hypertekstu "w celu 

łączenia i udostępniania informacji jako sieci węzłów, po której 

u ż y t k o w n i k  m o ż e  s i ę  d o w o l n i e  p o r u s z a ć " .                                                                                      

8. Pierwszy laptop. W 1979 r. William Moggridge stworzył 

urządzenie, które nazwał Grid Compass Computer 1109. Urządzeniem 

tym był pierwszy na rynku laptop. Początkowo sprzęt ten 

wykorzystywany był przez NASA                w programie promów 

kosmicznych.  

 

9. Pierwszą powszechnie używaną emotikoną był symbol :-), mający 

w zamyśle podkreślać żartobliwy wydźwięk 

wypowiedzi. Za jego twórcę uważa się 

amerykańskiego informatyka Scotta 

Fahlmana, który wykorzystał tę buźkę w 

wiadomości wysłanej do internetu w 1982 

roku. 

10. Pierwsza w historii kamera 

internetowa została zamontowana w 1991 

roku przy ekspresie do kawy w Uniwersytecie Cambridge. Pracownicy 

placówki mogli dzięki niej podglądać, czy ich napój już się 

zaparzył. https://webprojektor.pl/ciekawostki-o-komputerach                                

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/10 -

interesujacych-faktow-o-internecie/sklzvbv 

Redaktor: Elżbieta Plata 
Zespół redakcyjny: Marta Cebula  
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    Wakacje w Polsce trwają 10 tygodni.   

Wakacje krótsze niż my wprowadziło 12 

europejskich państw – Austria, Belgia, 

Francja, Luksemburg, Holandia, Norwe-

gia, Słowacja, Słowenia, Anglia, Niemcy, 

Lichtenstein, Dania. Najkrótsze wakacje 

trwają 6 tygodni (Niemcy, Holandia, 

Szkocja). Rekompensowane są kilkoma 

przerwami w nauce podczas roku szkol-

nego. 

Polskie wakacje możemy porównać do 

czeskich, słowackich, szwedzkich i fin-

landzkich. Dłuższą przerwą mogą cie-

szyć się uczniowie 10 państw (Litwy, 

Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji, Islandii, 

Włoch, Malty, Rumunii i Turcji). 

Na przykład w Grecji maluchy wypoczy-

wają 12 tygodni, a starsi tylko 10. Na 

Litwie – starsi 11, młodsi 13, na Cyprze 

– młodsi 11, starsi 9. Odwrotnie zaś jest 

w Islandii i Irlandii (10-11 tygodni dla 

młodszych, 13 dla starszych). 

Rekordowe wakacje są 3 tygodnie dłuż-

sze niż w Polsce i mogą się nimi cieszyć 

dzieci w Turcji, na Malcie i na Łotwie. 
https://www.kogis.pl/artykul/szkolne-wakacje-w-innych-krajach/ 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-internecie/

