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W NUMERZE
aktualności szkolne
Zadanie numeru:
Magda napisała ciąg liczb, w którym każda liczba,
począwszy od trzeciej, była sumą dwóch liczb ją
poprzedzających. Czwartą liczbą w tym ciągu była
liczba 6, a szóstą 15. Ile była równa siódma liczba w tym
ciągu?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do
szkolnej wycieczki w wysokości 10 zł.

Redakcja :
Magdalena Krasoń, Patrycja Zdeb Dawid Koziej, Patrycja Kiełb,
Paweł Miazga,
Małgorzata Maziarz , Danuta Ożóg – opieka,
Barbara Dobrzańska – korekta.

tydzień wychowania
co wiesz o …?
„nowy” egzamin w gimnazjum
Droga Krzyżowa –
szlakiem pomordowanych
przez NKWD

Droga Krzyżowa – szlakiem pomordowanych przez NKWD
20 września 2011 miała miejsce patriotyczna
Droga
Krzyżowa
ku
czci
żołnierzy
AK
pomordowanych w Turzy przez NKWD w 1944 r.
Wzięły w niej udział wszystkie szkoły z gminy
Sokołów Młp. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klas I i II gimnazjum.
Spotkanie modlitewne w Trzebusce pod
pomnikiem upamiętniającym miejsce byłego obozu
NKWD rozpoczął pan Piotr Ożóg - historyk,
regionalista. Stąd wszyscy zebrani ruszyli w zadumie
do lasu turzańskiego, miejsca strasznej kaźni narodu
polskiego. Spoczywają tam bohaterowie, którzy walczyli o wolną i niepodległą
ojczyznę. Drogę krzyżową prowadził proboszcz parafii Trzebuska ks. Władysław
Szwed wraz z gimnazjalistami z całej gminy. Podczas pieszej wędrówki do lasu
turzańskiego uczniowie czytali kolejno stacje Drogi Krzyżowej, odmawiali
różaniec, śpiewali pieśni. Na miejscu
zapalili
znicze
nad
grobem
pomordowanych i odmówili wspólną
modlitwę. Był to czas pełen refleksji
i zadumy, a nabożeństwo stało się dla
młodego pokolenia kolejną lekcją
historii i drogowskazem do budowania
sprawiedliwej i suwerennej ojczyzny.
O
oprawę
muzyczną
podczas
uroczystości zadbali pan Dariusz
Kosak i pan Sebastian Lesiczka.
W drodze krzyżowej uczestniczyli
także nauczyciele naszej szkoły:
p. Katarzyna Bethoon, p. Małgorzata Maziarz, p. Aleksandra Piróg, p. Jacek
Rembisz oraz ks. Marek Wygonik.
W niedzielę 18 września w lesie w Turzy została odprawiona uroczysta Msza Św.
upamiętniająca rocznicę mordu na polskich żołnierzach walczących w szeregach AK.
W 1944 r. zostali oni rozstrzelani w Turzy przez funkcjonariuszy NKWD. Uroczystości tej
przewodniczył Biskup Kazimierz Górny. Przed pomnikiem pomordowanych zgromadzili
się przedstawiciele władz samorządowych, kapłani, kombatanci, mieszkańcy pobliskich
miejscowości. Jak co roku naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz niektórzy
uczniowie i nauczyciele.
Magdalena Krasoń

10 najczęściej używanych angielskich
zwrotów
How are you? - Jak się masz?
Fine, thanks. - Dobrze, dzięki.

My name's ... - Nazywam się ...
Nice to meet you. - Miło cię poznać.

Thank you very much. - Bardzo ci dziękuję.
Excuse me… - Przepraszam…

Yes, of course. – Oczywiście.
Sorry, I can’t. – Przykro mi, nie mogę.

Good idea. – Dobry pomysł.
See you - Do zobaczenia
Patrycja Zdeb

Tydzień wychowania
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w dniach 12-18
września 2011 roku po raz pierwszy był obchodzony w Kościele
w Polsce Tydzień Wychowania pod hasłem „Wszyscy zacznijmy
wychowywać”. Ma on za zadanie podkreślić rolę wychowania,
którego celem jest integralny rozwój człowieka. Z tej okazji
wystosowany został przez biskupów list, zapowiadający nową
inicjatywę. Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych
lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców.
Od
tego
roku
będzie
obchodzony zawsze w tygodniu,
w
którym
wypada
święto
św. Stanisława Kostki, patrona dzieci
i młodzieży.
Z tej racji na lekcjach religii zostały
przeprowadzone katechezy, które miały na
celu podkreślić rolę wychowania w życiu
młodego człowieka - ucznia zarówno szkoły
podstawowej jak i gimnazjum. Tematy
katechez dotyczyły kwestii relacji z rodzicami, rodzeństwem jak i innymi
najbliższymi osobami, zasad postępowania oraz słownictwa młodego
człowieka w odniesieniu do bliźnich - zwłaszcza swoich rodziców.
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w dyskusję, podejmując wyżej
wymienione tematy jak również zadając szereg pytań. Kwestia wychowania
młodego człowieka pozostaje tematem otwartym i myślę, że ten Tydzień
Wychowania powinien przerodzić się nie tyle w następne tygodnie
przeżywane w kolejnych latach, ale powinien trwać cały rok,
bo wychowanie ma się dokonywać nieustannie, by nie stracić życia,
młodości i drugiego człowieka.
Ks. Marek Wygonik

AKTUALNOŚCI SZKOLNE
Dnia 1 września tj. w czwartek rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele najpierw wzięli udział w mszy św., a następnie przeszli
do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków szkoły podstawowej.
Następnie uczniowie przeszli do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.
W
poniedziałek,
19
września,
gimnazjaliści
zaprezentowali program słowno-muzyczny upamiętniający
rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz zdradzieckiej
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pełne nostalgii pieśni
i wiersze patriotyczne oraz autentyczne komunikaty radiowe
przeniosły nas 72 lata wstecz, do pamiętnego września 1939 roku.
Akademia została przygotowana pod kierunkiem p. A. Białego
oraz p. D. Kosaka. W trzecim tygodniu września gimnazjaliści już
kolejny raz mieli okazję wziąć udział w Drodze Krzyżowej
z Trzebuski do Turzy. Jej celem było upamiętnienie
pomordowanych przez NKWD działaczy AK.
Pasowanie na gimnazjalistę” odbyło się 21 września. Aby pierwszoklasiści
mogli wstąpić w szeregi gimnazjalnej braci, musieli wykazać wolę walki, hart ducha
i poczucie humoru oraz sprostać zadaniom przygotowanym przez RSU pod kierunkiem
p. A. Piróg. Pokazy uczniów wzbudzały duże emocje i rozbawiły wszystkich do łez.
Po pomyślnym wykonaniu zadań nastąpiło uroczyste pasowanie dokonane przez Panią
Dyrektor. Następnie wszyscy razem bawili się przy muzyce dyskotekowej.
W 8. rocznicę nadania Szkole imienia ks. Mieczysława Lachora
okolicznościowe obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Następnie uczniowie wraz
z nauczycielami złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie patrona Szkoły. Część
artystyczna, przygotowana pod kierunkiem: p. M. Maziarz, p. T. .Surdyka oraz
p. D. Kosaka, odbyła się w sali gimnastycznej. W montażu słowno – muzycznym
przybliżono biografię ks. M. Lachora, podkreślono jego ogromny wkład w rozwój naszej
parafii, jego skromność, bezinteresowność i ofiarną posługę kapłańską. Na koniec
uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Patron naszej szkoły” i wręczenie
uczniom nagród i dyplomów.
13-go października RSU zaprosił wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W programie
przedstawiono reportaż – fragmenty lekcji, w którym ukazano jak
trudna i ciężka jest praca nauczyciela. Po reportażu, który rozbawił
wszystkich do łez, nastąpiło uroczyste odśpiewanie „100 lat”
i wręczenie kwiatów oraz złożenie życzeń.
Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem
Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy. Z tej okazji w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia poświęcona Ojcu Świętemu. Montaż
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem: p. M.
Perlak i p. D. Kosaka. Uczniowie przypomnieli postać Jana Pawła
II, Jego wizyty w Ojczyźnie i słowa, które Ojciec Święty kierował
do młodzieży.
M.Maziarz

Nowy egzamin w gimnazjum
W tym roku szkolnym trzecioklasistów czeka nowy egzamin
gimnazjalny. Podobnie jak w latach poprzednich będzie trwał trzy dni, ale
została zmieniona jego formuła. Przeprowadzany zostanie na nowych
zasadach. Egzamin będzie się składał z 3 części jak dotychczas, czyli
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego
nowożytnego, ale każda będzie miała inną strukturę.
EGZAMIN
HUMANISTYCZNY
został
podzielony na zadania z zakresu języka polskiego
oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Cały nowy egzamin humanistyczny trwa 150 minut.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min)
mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod
względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności,
poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą
występować
pojedynczo
lub
w
wiązkach
tematycznych.
Zadania z języka polskiego (90 min) mogą mieć formę zamkniętą lub
otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub
publicystycznych. Sprawdzane jest nie tylko rozumienie zamieszczonego
tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna
w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania.
Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych,
takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list
oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.
EGZAMIN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY jest podzielony na
część matematyczną oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Cały
nowy egzamin matematyczno-przyrodniczy trwa 150 minut.
Zadania z przedmiotów przyrodniczych (60 min) mają wyłącznie formę
zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości
i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.
Mogą występować pojedynczo lub w związkach tematycznych. Dla każdego

zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to
zadanie się odnosi, oraz rozwiązanie.. Tak jak w dotychczasowym egzaminie
gimnazjalnym zadania mogą sprawdzać wiadomości, np.
znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł,
oraz
opanowanie
umiejętności
prostych,
np.
wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów
obiektów, zjawisk i procesów
Zadania z matematyki (90min) mogą mieć formę
zamkniętą
lub
otwartą.
W
porównaniu
z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym
zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej jest zadań sprawdzających
znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych
zastosowaniach, więcej natomiast – zadań sprawdzających rozumienie pojęć
matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych
do nietypowych warunków.
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
jest podzielony na dwa poziomy:
podstawowy i rozszerzony. Każdy
poziom trwa po 60 minut.
Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego
zdającego. Sprawdzane umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów
pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.
Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów,
którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole
podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony, muszą
najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla
wszystkich. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali
gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach,
rozwiązują zadania z tego samego języka. Sprawdzanie umiejętności: rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych,
wypowiedź pisemna.

Pasowanie na Gimnazjalistę
Wielkie szkolne święto - „Pasowanie na gimnazjalistę” odbyło się 21
września 2011 roku.

Pierwszoklasistów gorąco powitała przewodnicząca RSU Agnieszka
Nowak oraz Pani Dyrektor ZS Szkół w Górnie Lucyna Perlak. Aby
pierwszoklasiści mogli wstąpić w szeregi gimnazjalnej braci, musieli
wykazać wolę walki, hart ducha i poczucie humoru. Wszystkie
„kociaki” musiały sprostać zadaniom przygotowanym przez RSU
Gimnazjum pod kierunkiem p. Aleksandry Piróg, a były to między
innymi :
„Kocie żarcie”, „Taniec
połamaniec”, „Anielska
kutia”, „Pełzanie jak
gąsienica”.
Pokazy uczniów
wzbudzały duże emocje
i rozbawiły wszystkich
do łez. Po pomyślnym
wykonaniu
zadań
nastąpiło uroczyste pasowanie dokonane przez Panią Dyrektor.
Następnie wszyscy razem bawili się przy muzyce dyskotekowej.

1920 - BITWA WARSZAWSKA
W październiku gimnazjaliści z naszej szkoły mieli okazję obejrzeć
dzieło Jerzego Hoffmana pt. 1920 Bitwa
Warszawska.

Jest to filmowa opowieść
o jednej z
najważniejszych bitew w dziejach świata. To także
jedna z pierwszych w Europie i pierwsza w Polsce,
pełnometrażowa produkcja zrealizowana w 3D. Za
kamerą stanął Jerzy Hoffman, nominowany do
Oscara mistrz wielkich widowisk historycznych.
Akcja rozpoczyna się w Warszawie, w 1920 roku.
Jan (Borys Szyc), poeta i kawalerzysta, po
otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front polskobolszewicki, oświadcza się swojej narzeczonej Oli
(Natasza Urbańska), aktorce teatru rewiowego.
Ślubu udziela młodym ksiądz Ignacy Skorupka
(Łukasz Garlicki). Podczas walk Jan trafia do
niewoli. Jego los leży w rękach czekisty Bykowskiego (Adam Ferency), który ucieleśnia
okrutne oblicze bolszewickiej rewolucji. Historia znajdzie finał w wielkiej bitwie, która
na zawsze odmieni nie tylko losy Jana i Oli, ale całej Europy. Obok bohaterów
fikcyjnych na ekranie pojawiają się także postacie historyczne: marszałek Józef Piłsudski
(Daniel Olbrychski), generał Tadeusz Rozwadowski (Marian Dziędziel), pułkownik
Wieniawa-Długoszowski (Bogusław Linda), a także Włodzimierz Lenin i Józef Stalin.
Reżyserowi udało się odtworzyć atmosferę lat dwudziestych, ukazując wielki patriotyzm
i heroiczny wysiłek naszych przodków.

Bitwa Warszawska – bitwa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 w czasie
wojny polsko-bolszewickiej, nazywana też potocznie „cudem nad Wisłą”.
Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się
rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.
Znaczenie historyczne bitwy warszawskiej jest wciąż niedoceniane zarówno
w Polsce jak również na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej
Polsce – lord Edgar Vincent D'Abernon nazwał ją już w tytule swej książki
"Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata". W jednym z artykułów
opublikowanych w sierpniu 1930 r. pisał: „Współczesna historia cywilizacji zna
mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku
1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione... Gdyby bitwa pod
Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny
w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy
Środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla
sowieckiej inwazji (...). Zadaniem pisarzy politycznych... jest wytłumaczenie
europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska…”

Co wiesz o polskich dynastiach?
Dynastia Piastów - Bolesław I Chrobry
Żył
w
latach
od 992 roku do 1025.

967-1025.

Panował

Był synem Mieszka I i Dobrawy. Urodził się już w kraju
chrześcijańskim. Gdy miał sześć lub siedem lat, jego
ojciec, Mieszko, został zmuszony oddać go jako zakładnika na dwór
cesarski. Nie wiemy, jak długo tam przebywał. Być może wtedy właśnie
zawarł wiele przyjaźni z przedstawicielami niemieckiej arystokracji.
Panowanie swoje rozpoczął od wypędzenia z kraju przyrodnich braci:
Mieszka, Świętopełka i Lamberta oraz ich matki Ody. Nie dopuścił więc do
podziału Polski. Początkowo kontynuował
politykę Mieszka I polegającą na ścisłej
współpracy z Cesarstwem. Chcąc dorównać
innym władcom chrześcijańskim, zaczął
organizować wyprawy misyjne. W tym czasie
przybył do Polski wygnany z Czech biskup
praski Wojciech. Wobec wrogości, z jaką się
spotykał w kraju ojczystym, nie mógł wrócić na
swoją katedrę i zdecydował się nawracać pogan.
Pragnienie Wojciecha zbiegło się z planarni
Bolesława. W 997 r. została zorganizowana
wyprawa misyjna do Prus. Zakończyła się ona
męczeńską śmiercią Wojciecha. Bolesław
wykupił ciało męczennika i urządził pogrzeb w Gnieźnie. Jednocześnie
rozpoczął starania w Rzymie o uzyskanie zgody na utworzenie własnej
metropolii kościelnej. W 1000 r. cesarz Otton przybył do Gniezna. Został
nadzwyczaj uroczyście przyjęty przez Bolesława, a przy okazji zapadły
bardzo istotne decyzje polityczne. Pierwszym wielkim osiągnięciem
Chrobrego stało się utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i trzech
podległych mu biskupstw - W Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu.
Na zjeździe gnieźnieńskim miała też miejsce ceremonia, która do dziś budzi
spory wśród historyków. Mianowicie cesarz nałożył Bolesławowi na głowę
swoją koronę. Dostał w końcu Bolesław od Ottona gwóźdź z Krzyża
Chrystusa oraz kopię włóczni św. Maurycego. Sam obdarował cesarza
ramieniem św. Wojciecha i oddał do jego dyspozycji trzystu rycerzy na
wyprawę włoską. Zjazd gnieźnieński potwierdził pozycję Polski na arenie

europejskiej. Niestety, dobra passa nie trwała długo. Już w 1002 r. zmarł Otton
III, cesarzem został nieprzychylny Polsce Henryk II. Stosunki polskoniemieckie zaczęły się psuć. Uprzedzając atak niemiecki, Chrobry zajął
Milsko, Łużyce i Miśnię. W 1003 r. rozszerzył
jeszcze bardziej swój stan posiadania, obejmując
władzę w Czechach. Wzrost potęgi Bolesława
poważnie zaniepokoił cesarza. Zażądał złożenia
hołdu
z Czech, a gdy Bolesław odmówił, wyparł go
stamtąd. Rok później wybuchła wojna polskoniemiecka. Toczyła się ona w trzech etapach,
w latach 1004-1005, 1007-1013 i 1015-1018.
Zakończył ją pokój w Budziszynie, który
potwierdził niezależność Polski. Na jego mocy
w rękach Bolesława pozostały Milsko i Łużyce.
Pod jego władzą były też Morawy, zajęte w 1003 r.
Po zwycięskiej wojnie z Niemcami przyszła kolej na „sprawy”
wschodnie. W 1018 r. zorganizował Chrobry wyprawę na Kijów, posiłkowali
go w niej Niemcy i Węgrzy. Interwencja miała na celu przywrócenie władzy
usuniętemu z kijowskiego tronu zięciowi Bolesława, Świętopełkowi. Wojska
polskie pokonały Rusinów, a Świętopełk odzyskał władzę. Niestety,
protegowany Chrobrego nie zdołał utrzymać się na tronie. Bolesław nie
interweniował ponownie w jego sprawie. Ostatnim posunięciem Bolesława
była koronacja, która nastąpiła w 1025 r. Zmarł w tym samym roku i został
pochowany w Katedrze Poznańskiej, a rządy objął jego syn Mieszko II

Lambert.
Bolesław był czterokrotnie żonaty. Z dwiema pierwszymi żonami, Niemką
i Węgierką, rozwiódł się, choć Węgierka urodziła mu syna Bezpryma. Trzecia
żona, Emnilda, pozostała aż do swej śmierci towarzyszką jego życia. Miał z nią
dwóch synów, Mieszka i Ottona oraz córki. Ostatni raz ożenił się z Niemką
Odą. Kronikarz ruski pisze, że był on "wielki i ciężki, że ledwie na koniu mógł
usiedzieć, ale bystrego umysłu". Kronikarz niemiecki natomiast przytacza
wiele niepochlebnych opinii na temat Bolesława. Przyznaje jednak, że gorliwie
krzewił chrześcijaństwo w swoim kraju.
Za czasów Bolesława Chrobrego wzmocniły się struktury państwa,
powstało arcybiskupstwo gnieźnieńskie, zostały zbudowane liczne grody
i fortyfikacje graniczne, wzniesiono pierwsze monumentalne katedry polskie.
Za to wszystko współcześni i potomni nazwali go Wielkim. Natomiast
określenie Chrobry zaczęło być używane dopiero w końcu XIII w., a stało się
niemal wyłączne w XVI stuleciu.

