Майже все про нашу гімназію
Гімназія у Вєпшу була створена 1999 року. Починаючи з 2001 вона розташована у
новому, красивому і сучасному будинку. Є 130 учні, яким створені всі необхідні умови до
навчання, а саме : сім класних кімнат, кімната відпочинку,сучасний спортивний зал. Є
також шкільна бібліотека, яка обладнена не лише книгами, але й також комп'ютерами з
постійним доступом до Інтернету.
Є 16 викладачів, які високо кваліфіковані в різних галузях . В гімназії є активний
учнівський комітет, які має великий вплив на життя школи. Активно працює батьківський
комітет. Школа була нагороджена титулом " Супершкола " у 2005 який надав Президент
Польщі. Школа забезпечує учням високорівневу освіту, яка гарантує успіхи учням в різних
змаганнях та олімпіадах з гуманітарних наук,математики та іноземних мов.
Також в нашій школі є різні учнівські організації.

Обмін
•

Починаючи з попередніх років наша школа була поза сумнівом однією з
провідних шкіл в міжнародній співпраці. Тут представлені найголовніші
проекти:

•

2000- співпраця з Українською молоддю,

•

2003-зустріч з молоддю Франції,

•

2004 - десятиденна співпраця пізнання нашої культури молоддю з
Барселони.

•

2005-2006-Socrates-Comenius Language Project -співпраця з молоддю з
Torrijos (Іспанія),їхня школа була нагороджена за успішне виконання проекту
Europrodukt. Окрім того наші учні брали участь в навчально-пізнавальній
подорожі до Італії і Греції в 2004 та 2005.

•

2008-директор нашої школи брав участь у налагодженні взаємозв’язків із

Санmaремо (Португалія).
•

2008 2009-директор нашої школи брав участь у налагодженні взаємозв’язків

із Lwow, Żydaczow, Krzemieniec, Trembowla, Choci,. Czerniowce, Kamenec
Podolskij (Ukraine).
Додатково, наша школа підтримує контакти з школами в Турції, Іспанії та України ,а
також ми плануємо організувати обмін учнями в наступному році.
1)Греція 2)Італія 3)Іспанія

І це - все, як ми вчимося:
1)наш клас
2)Комп’ютерний клас
3)Спортивний зал

наші досягнення
1)”Europrodukt”-нагорода і диплом
2)Сертифікат «Супершкола»
3) Різні нагороди наших найкращих учнів.
4)Наші спортивні нагороди
1)Вепш - це село, яке відноситься до району Радзєхови Вепш в регіоні
Живєтчизна. Село засноване в 15 столітті. Було власністю сім’ї Коморовських, яка
панувала в цьому регіоні. Потім було продано сім’ї Ваза і Велепольских ( які були
членами королівської родини), а потім імператорській родині Хабсбургів . Від 1772
до 1918 воно було частиною Галичини - австрійська імперія. У 20 столітті значно
розвинувся культурний і соціальний аспект, особливо після здобуття незалежності
в 1918 році.

2) Живєтчизна є регіоном, який в минулому належав до Малопольски, а зараз
він належить до Сілезького воєводства. Це не далеко від кордону з Словаччиною.
У центрі цієї області є відоме місто- називається Жєвець, столиця цього регіону.
Живець відомий у всьому світі завдяки пивоварні, яка була заснована понад 150
років тому. Найбільш приваблює туристів в регіоні Живєтчизна чудова природа і
різноманітність ландшафтів. Є багато готелів, пансіонатів, ресторанів , які
дозволяють людям провести там активний відпочинок в будь-який час протягом
року. Два штучних озера - Живецьке і Мєндзибродське є дуже привабливими для
тих, хто, любить різні види водного спорту. Є також багато культурних пам’яток,
наприклад: Тиждень Культури Безкидської - фестиваль фольклору. Живєтчизна
межує з іншими регіонами Польщі, Словаччини та Чеської Республіки.
3)Малополька - монастирі, винні підвали в регіоні русла річки Вісла. Вона
розвивалась в Польщі з 10 століття. З 11 по 16 століття була важливою у
політичній ситуації Польщі. Малопольска є одним з найбільш розвинених регіонів
в Польщі: сільське господарство на гарних грунтах, розвинена гірничодобувна і
соляна промисловість, чорна металургія - галузі, що постійно розвиваються. У

великих містах розвинені ремесла і торгівля. Краків є політичною і культурною
столицею Малопольськи. В результаті поділу Польщі у 18 столітті він належить до
Австрії . Після 1918 року він був частиною відродження польської держави. Краків
центр культурного розвитку країни. Там також функціонував один з найстаріших
університетів Європи - знаменитий Ягелонський університет.

БЕСКИДСЬКІ ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ
1)Один з найбільших атракційних регіонів це є Живєччизна- можливість
пішохідного туризму на різних гірських маршрутах. Є різні гірські хатини,в яких
розміщені ресторани,а також в яких можна залишитися на ніч. Маршрути
диференціюються, тож кожен може знайти що-небудь для себе.
2)Етнографічний Парк в Зубжиця Гурна-один з найбільших
етнографічних музеїв в Польщі, що розташований під відкритим небом, де кожний
може побачити багато унікальних прикладів дерев'яної архітектури, популярної за
давніх часів.
3) Маршрут дерев'яної архітектури - туристичний маршрут який високо
цінується, унікальні пам'ятники дерев'яної архітектури в регіоні Живєччизна, церкви
в Лодиговіци і Гільовіци, дзвіниці в Солі і Черніхові ,а також котедж століття в
Mілувка і старий готель в Єлєшня.

Наша спадщина
1) У Живєцкому регіоні є багато фольклорних груп, які культивують регіональні

традиції. Одна з найвідоміших є група

«Гройцовяни» (с.Вєпш).

2) Національні костюми типові для міських жителів і горців Живєцкого регіону

належать до найстаріших, найбільш цікавих і найпопулярніших костюмів
Польщі.
3) Живєцкий регіон був відомий багатьма місцевими художниками, хто

культивував традицію в своїх скульптурах, живописі, і т.п. Один з
найпопулярніших художників – Аанна Фіцонь з Вєпша.
4) Серед найпопулярніших страв, типових для регіональної кухні, є
«квасниця» та «пражухи».

Польські скарби
1) Добування

солі в с.Велічка - сіль добувалась

там від середньовіччя до
1996; це найстаріша соляна шахта в Європі;. це - комплекс камер і галерей, які
створюють свого роду «підземне місто». Соляна шахта була внесена до Списку
Світів UNESCO Культурної і Природної Спадщини.
2) м.Забже- шахта «Королеви Луїзи» – тут розташована найстаріша
вугільна шахта в Європі з її унікальним устаткуванням, ще діюча.
3) м.Тарновські Гури -Історична шахта срібної руди, яка була
створена для добування срібла. Шахта була закрита, але лабіринт галерей, печер
і тунелів відкриваються в 1976 для відвідування туристів. Було влаштовано два
підземні туристичні маршрути. Один з найбільших туристичних атракціонів подорож моторним човном по потоці Чорної Форелі, а частина тунелів затоплена.
Є також Музей гірської Промисловості і Музей Паровозів під відкритим небом.
Починаючи з 19 жовтня Історична шахта Срібної Руди була частиною
Індустріального Маршруту Пам'ятників Сілезької промисловості.

Місця, про які ми не повинні забувати
Аушвіц-Біркенау -є символом геноциду і Голокосту. Концентраційний табір був
збудований нацистами в 1940 році, більш ніж за рік до плану зі знищення всіх
євреїв, що живуть на окупованій території Третього рейху. Табір був побудований в
районі міст Освенцім і Бжезінка, звідки було виселено польське населення. Тяжкі
умови праці, в поєднанні з поганим харчуванням і нелюдськими умовами
проживання привели до високої смертності серед ув'язнених.
Кількість жертв Аушвіца-Біркенау важко було оцінити, але вона становить
близько 1.100.000 – 1.500.000 людей. Жертвами були жителі в основному з
Польщі, Австрії, Бельгії, Чеської Республіки, Данії, Франції, Греції, Нідерландів,
Югославії, Люксембургу, Німеччини, Норвегії, Румунії, Італії, СССР,а також із
Іспанії, Швейцарії, Турції, Великобританії, США. Табір був внесений до ЮНЕСКО в
1979 році, як історична спадщина.

1) Стіна смерті
2) Головний вхід у концтабір
3) Крематорій

4) Концтабір Аушвіц-Бжезінка

Що варто побачити в Живцю - столиці регіону Живєтчизна
1) Замок і палац, які входять до складу Старого Замку,
збудованого сім’єю Коморовських (у 16 столітті), Новий замок
побудований родиною Хабсбург (19 - 20-го століття), оточений
парком з ландшафтом в англійському стилі з рідкісними видами
дерев.А також там знаходиться Китайський будинок (18 століття),
де в даний час знаходиться музей. У замку є великі історичні,
етнографічні та природні колекції.
2) Церква Святої Марії - Кафедральний собор, де можна знайти
барокові вівтарі і Готський барельєф, який зображує Матір Божу з
Ісусом на руках, який засинає.
3) Св. Хреста Господнього (14 - 20 ст.)
4) Ринкова площа з бароковою дзвіницею (від 18-го століття) і
еклектична ратуша (19 - 20 ст.)
5) Пивоварня і музей, де можна пізнати історію пивоваріння.

Відпочинок в горах
1) Закопане - зимова столиця Польщі в гірському хребті Татр.
Вона відома
міжнародними змаганнями по стрибках з
трамплінів .
2) Гора Жар - пагорб зі штучною водоймою на вершині, яка є
частиною ГЕС ,що розташована всередині. Це велика гора з
активною канатною дорогою.
3) Бабина (1725 м. Над рівнем моря) - пік якої є одним з
найкрасивіших місць в Польщі. З вершини можна
помилуватися різними гірськими хребтами, такі як: Татри і

Бескиди. Гори належить Бабйогорському Національного парку
через існування флори, яка є досить унікальною. Вона була
класифікована ЮНЕСКО як Всесвітній природний заповідник.

Важливо не тільки для польських громадян
Краків з його 750 тисяч мешканців, є одним з найбільших польських
міст. Разом з тим його ім’я, яке досягло меж Польщі та Європи,
базується не на його розмірах, а ні на його економічній вагомості. Місто
на річці Вісла є колискою і центром польської державності, було відоме
переважно як ядро польської національної культури, як місто тисячі
унікальних будівель, які пережили численні війни.Місто виступає в ролі
динамічного центру розвитку наук і збереження традицій минулих
століть.
Що варто подивитися:
Вавель - місце польських князів і королів середини - 11-початку 17
століття.
Барбакан- саме вражаюча будова призначена для зміцнення Кракова
(кінець 15 століття).
Сукенниці - торговельний ряд, побудований близько 1358р. королем
Казимиром Великим, на верхньому поверсі є Національний музей
Кракова, Польська Галерея 19 - століття художніх мистецтв і
скульптури.
Готична церква Св. Марії (друга половина 14 століття)- з відомим
вівтарем майстерно вирізаним в Ліндені в 1477-1489рр.Віта Ствожем.
Аркади суду колегії Майс; Ягеллонського університету.
Стара синагога в Казімєжу - найстаріша у місті ( кінець 15-го
століття).
Вадовіце - батьківщина Кароля Войтили - Папи Івана Павла II. Можна

відвідати сімейний будинок Івана Павла II (який тепер музей), церкву
Святої Марії.
Ченстохова - місто на півдні Польщі, на річці Варта в північній частині
височини Краківсько - Ченстоховської. У місті можна відвідати
знаменитий монастир, який посідає провідне історико-релігійне місце.
Монастир розташований в Ясній Горі - це духовна столиця
Польщі,завдяки образу Чорної Мадонни з Ченстохови, а також
скарбниця польських духовних та національних цінностей.

