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Sokrates TAŃCZĄCY

NASZ TYTUŁ
"Sokrates tańczący" - to nie plagiat! To w pełni świadome zapożyczenie! Jeden z pierwszychtomików wierszy Juliana Tuwima nosi właśnie taki tytuł. Dlaczego nawiązaliśmy do tego poety?
Otóż utwory zawarte w tym zbiorze cechuje ogromny entuzjazm, radość, optymizm, witalizm!
My też tak chcemy!
Od września 2004 roku nasza szkoła bierze udział w PROGRAMIE -SOCRATES COMENIUS.
Nasz projekt zatytułowany jest: ,,Łacińskość, czyli Europa: od teraźniejszości do przeszłości, od
przeszłości do teraźniejszości”. Postanowiliśmy rozpocząć, wydawanie gazetki, która będzie
śledziła, podsumowywała, relacjonowała nasze poczynania i przedsięwzięcia z tym programem
związane.
Zatem- Dominae et Domini- do pracy!!!

NASZE PLANY
" Zorganizowanie konkursu wiedzy o kulturze rzymskiej.
" Zorganizowanie cyklu wykładów na temat wpływu języka łacińskiego na język polski,
wygłaszanych przez zaproszonych pracowników naukowych uczelni wyższych.
" Wystawy prac plastycznych uczniów związanych z tematyką projektu.
" Opracowania tematów: "Wpływ kultury łacińskiej na literaturę polskiego renesansu" ,
"Elementy klasyczne w poezji Zbigniewa Herberta".
" Opracowanie wyboru cytatów i powiedzeń słynnych Rzymian. Wzbogacenie pracy ilustracjami oraz mini słownikiem sentencji i zwrotów łacińskich używanych we współczesnej polszczyźnie.
" Wydawanie szkolnej gazetki popularyzującej idee projektu i prezentującej aktualne działania .
Gazetka zawierać będzie dodatek komiksowy.
" Spotkania Kółka Miłośników Kultury Łacińskiej- zapoznanie z podstawami gramatyki,
tłumaczenia utworów poetów łacińskich. Indywidualny odbiór poezji poprzez uczniów.
Opracowanie portfolia tradycji rzymskiej i polskiej.
" Zajęcia lekcyjne prezentujące wpływ języka łacińskiego na rozwój języków europejskich(język
francuski i angielski).
" Analiza wpływów rzymskich na religię chrześcijańską.
" Publikacje i gromadzenie materiałów - produkt finalny.
" Analiza tekstów twórców polskich piszących po łacinie: Kopernik, Frycz-Modrzewski, Gall
Anonim, Kadłubek i inni.
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Szkoły biorące udział w projekcie
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COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy
szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu
podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego
w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych
krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia
przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych
tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego
wymiaru edukacji szkolnej poprzez:
z wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami
kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
z zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów
dydaktycznych;
z promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w
zakresie zarządzania szkołami;
z opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji
i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne
potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
z promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i
promowanie nauki języków obcych;
z promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie
walki z rasizmem i ksenofobią;
z podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających
miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do
następujących osób i instytucji:
z uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
z kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
z wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
z osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym
i centralnym.
W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne
instytucje i organizacje, a w szczególności:
z stowarzyszenia zajmujące się edukacją;
z ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

* fragment oficjalnej strony programu www.socrates.org.pl
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rogramem Unii Europejskiej ,,Socrates -Comenius” interesowałam się od kilku lat.
W grudniu 2003 nawiązałam kontakt z panią Giovanną Baghin (Włochy) będącą koordynatorem
projektu,,Łacińskość czyli Europa".Zaprosiła ona naszą szkołę do udziału w projekcie.
Postanowiłam przyłączyć się do projektu gdyż bardzo zainteresowała mnie jego tematyka.
W przeszłości uczyłam się łaciny przez 5 lat i wiem, że znajomość choćby podstaw gramatyki
łacińskiej i słownictwa znacząco pomaga w nauce języków obcych, których duża grupa jest
oparta na łacinie. Dużym walorem programu jest także jego przekrojowy charakter w zakresie
historii Europy analizowanej przez pryzmat wpływów łaciny na język, kulturę i sztukę krajów
biorących udział w projekcie.
Uczestnikami programu, oprócz naszego liceum, są szkoły z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech,
Hiszpanii oraz dwie szkoły z Włoch.
Każda ze szkół musiała przygotować własny wniosek skladajacy się z obszernej oferty programowej i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Musiał on być uzgodniony z resztą szkół
i zaakceptowany przez Agencję Narodowa Programu. Po kilku miesiącach oczekiwań uzyskaliśmy
wymaganą akceptację.Był to sukces, ponieważ na 1233 projekty, które wpłynęły do Agencji
Narodowej zaakceptowano tylko 850.
Projekt zakłada wielostronne działania związane z tematem oraz spotkania nauczycieli
i uczniów, nazwane wizytami roboczymi, które odbywaja się dwa razy do roku.
Pierwsza wizyta robocza miała miejsce w szkole koordynujacej w Mirano, mieście położonym
w Północnych Włoszech niedaleko Wenecji.Naszą szkołę, oprócz mnie, reprezentowały nauczycielki Mariola Janus i Katarzyna Kaptur.Towarzyszyła nam również delegacja młodzieży
w osobach uczennic Magdaleny Łęckiej i Marty Samsonowskiej.
Pierwszy dzień wizyty poświęcono na zwiedzanie Wenecji oraz Mirano.Następnego dnia odbyło
się spotkanie nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, podczas którego zaprezentowano
i omówiono dorobek szkół z Austrii, Hiszpanii i Włoch, które zainicjowały projekt w 2003 roku.
Następnie odbyły się prezentacje szkół przystępujących do projektu.My także przedstawiłyśmy
zaplanowane przez nas działania i zaprezentowałyśmy naszą szkołę oraz jej dorobek.
Trzeci dzień wizyty składał się z dwóch części. Pierwszą wypełniło spotkanie delegacji szkół
z uczniami z Mirano.Odbyło się ono w szkolnym audytorium.Tam pokazałyśmy prezentacje
multimedialną na temat naszej szkoły oraz Zawiercia i okolic. Mariola Janus odczytała w języku
łacińskim okolicznościową mowę przygotowaną wspólnie z Beatą Pustułką, która była autorka
łacińskiego przekładu. Należy wspomnieć,że odczyt został owacyjnie przyjęty przez słuchaczy
a całość spotkania pozostała niezapomnianym przeżyciem.
W dalszej częsci dnia odbyło się następne spotkanie nauczycieli dotyczące wspólnych działań
w ramach projektu a także tematów związanych z produktem finalnym.Zaplanowano także
wizytę robocza, która odbędzie się w Wiedniu w dniach od 10 do 14 kwietnia 2005 roku.

Joanna Pencak
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"Nasze Włochy"
"Istnieje możliwość wyjazdu do Włoch w ramach programu Socrates" - ogłosiła pewnego dnia
jedna z naszych profesorek. To zabrzmiało jak jakieś magiczne zaklęcie, ja już od dawna marzyłam
o wyjeździe do Włoch, ale niestety nigdy nie było mnie na to stać. Teraz moja życiowa szansa stała
przede mną otworem. Tak bardzo chciałam by wybrano właśnie mnie...
Po pewnym czasie w sali 87odbyło się zebranie wszystkich uczestników programu. Było jasne,
że to właśnie dziś dowiemy się, kto pojedzie do "Słonecznej Italii" .Po wejściu do klasy, wraz
z Madzią zajęłyśmy jedną z ławek i czekałyśmy cierpliwie na to,co się będzie działo. Okazało się,
że o wszystkim zadecyduje losowanie. Każdy z nas dostał karteczkę, na której miał się podpisać
i złożyć ją na biurku. Zaczęło się losowanie, jako pierwszą wylosowano Magdę, tak bardzo się z
tego cieszyłam, w końcu to moja dobra koleżanka z klasy. "Fuksiara" - pomyślałam. W tym właśnie
momencie wylosowano też drugą osobę, nawet nie usłyszałam kto to, bo Magda rzuciła mi się na
szyję i zaczęła krzyczeć coś o wspólnym wyjeździe. To było jak sen. Nie mogłam w to uwierzyć,
moje marzenie nareszcie się spełni!!!
Przygoda naszego życia zaczęła się dokładnie 5 października, wtedy to właśnie o godzinie 14.30
miałyśmy się spotkać na dworcu PKP w Zawierciu wraz z naszymi profesorkami - prof. M.Janus,
prof. K.Kaptur i prof.J. Pencak. Gdy dotarłyśmy na miejsce, już czekał na nas bus, którym
miałyśmy jechać do Katowic. Stamtąd - autokarem - ruszyłyśmy do Włoch. Podróż była długa
i męcząca. Gdy dotarłyśmy na miejsce wszystko wydawało się takie dziwne. Niby jak w Polsce,
a jednak inne. Już pierwszego dnia wybrałyśmy się do Wenecji, to piękne i zupełnie inne niż
wszystkie miasto. Panuje w nim swoista atmosfera, ludzie nigdzie się nie spieszą, każdy spaceruje, podziwia. Samochody są tam rzadkością, ponieważ uliczki są tam bardzo wąskie i tworzą coś
na wzór labiryntu. Szerszych ulic nie ma, jedyną drogą transportu, którą można się dostać z jednego końca miasta na drugi jest droga wodna. Spędziłyśmy tu całe przedpołudnie. Około 15
musiałyśmy jednak pojechać do Mirano, gdzie czekała na nas (Martę i Magdę) dziewczyna, u której
miałyśmy mieszkać. Byłyśmy ciekawe jak będzie wyglądać i w ogóle - jaka będzie. Domyślałyśmy
się co nieco z listów, które z nią pisałyśmy przed wyjazdem, ale to nie to samo.
Marta okazała się przemiłą, sympatyczną, czarnowłosą dziewczyną. Zabrała nas wraz z babcią do
swojego domu, w którym miałyśmy spędzić najbliższe 5 dni. Wszyscy byli dla nas bardzo mili,
traktowali nas jak członków swojej rodziny. Następnego dnia poszłyśmy do włoskiej szkoły, już na
placu szkolnym zauważyłyśmy znaczące różnice w wychowaniu włoskim i polskim. Uczniowie we
Włoszech mogą bezkarnie palić w szkole( tzn. naplacu przed szkołą), poza tym lekcje u nich
trwają 50 minut, a co gorsze nie mają przerw (oprócz jednej między 3 i 4 godziną lekcyjną, na
której mogą zjeść sobie lancz). Klasy są bardzo małe, każda liczy około 20 uczniów. Najgorsze było
jednak jeszcze przed nami- oni chodzą do szkoły w soboty i nie mają ferii!!! Okropność. Lekcje
strasznie się nam dłużyły, ale może dlatego, że nic z nich nie rozumiałyśmy. Wieczorem poszłyśmy
z Martą i jej przyjaciółmi zwiedzić miasto. To też było dziwne doświadczenie, ponieważ już o 19
ulice świeciły pustką.
W sobotę pojechałyśmy zwiedzić Weronę i Padwę. Rzecz jasna byłyśmy pod balkonem Romea
i Julii!!! Czas szybko mijał, a my coraz bardziej przywiązywałyśmy się do Marty, jej rodziny,
włoskiego jedzenia i ciepłego klimatu. Nim się obejrzałyśmy trzeba było już pakować walizki.
Ta wyprawa na zawsze pozostanie w naszej pamięci.Program Sokrates dał nam możliwość
zobaczenia innego kraju, poznania jego kultury, wspaniałych ludzi i nawiązania przyjaźni na całe
życie.
Relacjonowały: Marta Samsonowska i Magdalena Łęcka
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Marta, Magda i Giovanna Baghin
− koordynator "Sokratesa" we Włoszech
wraz z mamą przed swoim domem
w Mirano

Weneckie wodne "uliczki" miały w sobie
tyle uroku
Panie profesorki K. Kaptur i J. Pencak
wraz z Madzią i Martą przed hotelem
w Mirano

Osławiony balkon Szekspirowskiej Julii
Pani prof. J. Pencak −
sławny Uniwersytet w Padwie w tle

Grupa włoskiej młodzieży wraz z naszymi uczennicami, profesorkami
oraz nauczycielami z Włoch, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Czech, Bułgarii
− krajów biorących udział w Projekcie.

Martusia i Madzia dołączają swoje
miłosne prośby do tysięcy innych
"petycji"!
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SŁOWNICZEK ŁACIŃSKICH SENTENCJI
A
z absens carens - nieobecny traci.

E
z errare hunanum est, in errore perservare
stultum – błądzić· jest rzeczą ludzką, trwać
z amicus certus in re incerta cernitur - w błędzie - głupotą. Seneka.
pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej
I
sytuacji. Cyceron.
B
z ignavis semper feriae – leniwi zawsze mają święta.
z breve tempus aetatis satis longum est ad bene
honesteque vivendum –krótki okres życia, jest N
wystarczająco długi do dobrego i godnego z non scholae, sed vitae discimus – uczymy się
życia.
nie dla szkoły, lecz dla życia.
P
C
z carum est,quo rarum est – to, co jest rzadkie, z per aspera ad astra- przez trudy do gwiazd.
jest cenne.
CDN.
D
z Dura lex, sed lex – twarde prawo ale prawo.

Historia pewnego jaja ...

“Ab ovo”
Od jaja (od początku)
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NOWINKI, CIEKAWOSTKI, INFORMACJE
Łacina - językiem martwym ?
Każdy nauczyciel łaciny spotkał się ze stwierdzeniem, że język łaciński jest językiem "martwym" i zajmowanie się nim dzisiaj jest bezsensowne, ponieważ nikt już nie używa w mowie i piśmie tego języka. Czy
wyjeżdżamy "szlifować" język do "Łaciny", ponieważ nauczyciele języka angielskiego jeżdżą do Anglii, francuskiego do Francji, a niemieckiego do Niemiec? Czy nie jest więc fenomenem to, że chociaż nie istnieje
dziś żadne państwo, społeczeństwo, czy choćby jakaś grupa etniczna, która używałaby języka łacińskiego
na co dzień, jako języka ojczystego, to istnieje jednak język, którym posługiwano się przed dwoma
tysiącami lat? Język, który był językiem urzędowym całego Imperium Rzymskiego, a po jego upadku stał
się bazą, służącą do tworzenia własnych języków (romańskich) dla nowo powstających państw. Sam jednak
pełnił jeszcze przez wiele stuleci rolę usługową w Europie. Znajomość łaciny świadczyła o wykształceniu
i wysokiej pozycji społecznej. Disce, puer, Latine, ego te faciam Mościpanem - "Ucz się chłopcze łaciny,
ja uczynię cię Mościpanem (szlachcicem)".Są to słowa króla Stefana Batorego, wypowiedziane w
Akademii Wileńskiej w roku 1579.
Państwa Europy zachodniej zbudowały swoje cywilizacje na fundamentach cywilizacji rzymskiej i w niej
szukają źródeł własnej kultury, tożsamości. Dotyczy to również nas Polaków, ponieważ łacina towarzyszyła
nam od zarania dziejów naszej państwowości. Po łacinie napisane są najstarsze dokumenty, roczniki, dzieła
literackie. Wielkie wydarzenie, przyjęcie chrztu przez Mieszka odnotowane jest w języku Rzymian: 966 Mysko dux baptizatur (966 - książę Mieszko zostaje ochrzczony).
Dziś, kiedy wkroczyliśmy w trzecie tysiąclecie i nikt już nie mówi po łacinie, to język ten ciągle żyje,
towarzyszy nam na co dzień, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Bo czy używając słów optymista,
pesymista, maksymalny, minimalny zdajemy sobie sprawę, że to są łacińskie przymiotniki w stopniu najwyższym (optymista - od bonus dobry, optimus - najlepszy; pesymista - od malus zły, pessimus - najgorszy; minimalny - od parvus mały, minimus - najmniejszy; maksymalny - od magnus duży, maximus - największy), a takie wyrazy jak ignorant, laborant, mutant, docent, student,
demonstrant, amant, to łacińskie czasowniki użyte w trzeciej osobie liczby mnogiej. Dzięki znajomości
łaciny możemy lepiej zrozumieć znaczenie wielu słów, a słownik łacińsko - polski może nam służyć jako
słownik wyrazów obcych. Wpływ łaciny możemy dostrzec nie tylko w leksyce i słowotwórstwie, ale także
w terminologii specjalistycznej, naukowo - technicznej, literackiej. Czy żyjąc w skomputeryzowanym
świecie zdajemy sobie sprawę z tego, że nazwy tych bardzo współczesnych urządzeń są
pochodzenia łacińskiego: komputer od łac. computare (liczyć), telefax z greckiego telos (odległość) i
łac. facere (robić), respirator od łac. respirare (oddychać). Czy młodzi ludzie pisząc C V, wiedzą, że skrót
ten pochodzi z łaciny (curriculum vitae - przebieg życia, życiorys), czy "robiąc debet" zastanawiają się nad
znaczeniem tego słowa (debere - być dłużnym), a mówiąc filia banku, czy uniwersytetu rozumieją znaczenie wyrazu filia (filia - córka)?
Na bazie leksyki łacińskiej redagowane są wszelkie ogłoszenia, reklamy. Apteki, agencje (od łac. agere działać, robić),firmy (od łac. firmus - pewny, silny) przybierają łacińskie nazwy np.: "Amicus", "Casus",
"Porta", "Aqua vitae", "Salus".
Tak więc łacina jest obecna w naszym codziennym życiu i wypada, by młody, wykształcony człowiek
rozumiał znaczenie takich słów jak homo, forum czy filozofia i zapytany na ulicy przez dziennikarza,
czy zaprzyjaźniłby się z homo sapiens nie patrzył z przerażeniem mówiąc, że nie, nigdy.
Znajomość języka łacińskiego nie jest nam dzisiaj potrzebna, by móc się nim posługiwać w mowie, czy
piśmie, ale by móc korzystać ze źródeł historycznych, literackich, z wielkiego dorobku cywilizacji antycznej, która nam ciągle towarzyszy, a może także po to, by nieco lepiej rozumieć świat.
Zatem język łaciński nie umarł, żyje, funkcjonuje w języku polskim i w wielu językach
nowożytnych. Powtórzmy, zatem, za Tuwimem: "Jakiż to martwy język, jeśli nie więdnąc przetrwał
tysiąclecia?!”.
opracował: Maciej Wątroba klasa I c
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Antyczne miary brzmią nieco dziwacznie,
ale ciągle mają swój urok.
1 drachma = 4.4 g
1 mina (100 drachmae) = 436.6 g
1 talent (60 minae) = 26.2 kg
1 libra (funt rzymski) = 327.4 g
1 dactyl = 19.3 mm
1 grecka dłoń (4 dactyle) = 77.1 mm
1 grecka piędź (12 dactyli) = 231.2 mm
1 grecka stopa (16 dactyli) = 308.3 mm
1 grecki łokieć (24 dactyli) = 462.4 mm
1 stopa egipska = 350 mm
1 stopa pergameńska= 350 mm
1 digitus = 18.5 mm
1 uncia = 24.6 mm (rzymski cal)
1 palmus (3 unciae, 4 digiti) = 73.9 mm (rzymska piędź)
1 pes (12 unciae, 16 digiti) = 295.7 mm (stopa rzymska)

Skróty rzymskie
a. – anno (w roku)
a.a. - ad acta (do akt odłożyć sprawę)
ca - circa (około, mniej więcej)
cap. - caput (rozdział)
cf. - confer ( porównaj)
c.v. - curriculum vitae (przebieg życia, życiorys)
d. - die (w dniu, dnia)
dr h. c. - doctor honoris causa (doktor honoris causa)
e.c. - exempli causa (na przykład)
e.g. - exempli gratia (na przykład)
e.s.p. - et sic porro (i tak dalej)
ib. = ibid - ibidem (w tym samym miejscu)
id. - idem (ten sam - o autorze)
i.e. - id est (to jest)
l.c. - liber citatus (książka cytowana)
l.c. - loco citato (w miejscu cytowanym)
l.l. - loco laudato (w miejscu przytoczonym)
p. - pagina (strona)
p.m. - pro memoria (dla pamięci)
p.p.s. - post postscriptum (po dopisaniu)
p.s. - post scriptum (po napisaniu)
sq. - sequens (następny np. wiersz)
sqq. - sequentes (następne)
u.i. - ut infra (jak niżej)
u.s. - ut sequitur (jak dalej)
v.s.p. - verte, si placet (proszę odwróć)

HUMOR − H U M O R − H U M O R − H U M O R − H U MOR
Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:

Przychodzi absolwent do biura pośrednictwa

- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

pracy i pyta:
- Czy jest praca dla absolwenta ?
- Oczywiście że tak: pensja 10.000 zł, komórka
i samochód służbowy
- Pani żartuje?!
- Sam Pan zaczął.

Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga!!!
Wszystkich zainteresowanych Programem Sokrates Comenius zapraszamy do współpracy! Prosimy o kontakt z jedną
z profesorek: panią Beatą Pustułką, Joanną Pencak, Mają Janus, Elżbietą Latos, Katarzyną Kaptur, Aleksandrą Stolecką.
Serdecznie dziękujemy za współpracę przy pierwszym numerze „Sokratesa tańczącego” uczniom klasy Ic, IIb, IIe!
Redaktor naczelny nadal poszukiwany!!!!

