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Przez wieki prasa pełniła rolę informacyjną. To dzięki niej ludzie dowiadywali się,        
co dzieje się  w kraju i świecie. Niewielkie ceny gazet spowodowały, że wiadomości  
były dostępne dla każdego, a popularność i sprzedaż gazet  wzrastały. 
Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła - media elektroniczne wypierają prasę. 
Dlatego my nie będziemy w naszej gazetce zamieszczać tzw. niusów – bo one regularnie
pojawiają się na stronie internetowej  oraz Facebooku szkoły. 
Będziemy tu publikować teksty, służące większej integracji nas jako wspólnoty 
szkolnej oraz nas jako Polaków. Przy okazji zachęcamy wszystkich do 
współredagowania niniejszej gazetki! Czekamy na Wasze pomysły!
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  WYDARZYŁO SIĘ

 STYCZEŃ

10 stycznia – w 1920 roku wszedł w życie Traktat wersalski kończący I wojnę światową.

15 stycznia – w 1582 roku w Jamie Zapolskim podpisano rozejm kończący wojnę polsko –
-moskiewską, na mocy którego Polska odzyskała Inflanty.

16 stycznia – w 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został mianowany premierem i ministrem
spraw zagranicznych.

17  stycznia  –  w  1649  roku  na  Wawelu  w  Krakowie  Jan  II  Kazimierz  Waza  został
koronowany na króla Polskiej.

23 stycznia – w 1793 roku Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

24 stycznia – w 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu w Krakowie na
króla Polski.

29 stycznia –  w 1655 roku rozpoczęła  się  polsko –  rosyjska  bitwa  pod Ochmatowem,
zakończona zwycięstwem wojsk polskich.

LUTY

6 lutego –  w 1633 roku Władysław IV Waza został  w Krakowie koronowany na króla
Polski.

12  lutego –  w  1920  roku  rozpoczął  działalność  Polski  Komisariat  Plebiscytowy.  Jego
siedziba znajdowała się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu.

19 lutego – w 1594 roku król Polski Zygmunt III Waza został koronowany w Uppsali na
króla Szwecji.

20 lutego – w 1771 roku oddziały konfederatów barskich pokonały pod Lanckoroną wojska
rosyjskie.

21 lutego – w 1574 roku Henryk III Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego
króla Polski.

25 lutego – w 1634 roku wojska rosyjskie przerwały oblężenie Smoleńska i skapitulowały
przez wojskami króla Władysława IV Wazy.
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MILUSIŃSCY, CZYLI WIADOMOŚCI Z KOŁA HODOWLANEGO 

Niestety, mamy drugą fale pandemii.  Na szczęście, powoli wracamy do normalności,
a zwierzaki wracają do szkoły – do swoich klatek. Co tydzień przychodzimy do szkoły, 
żeby odwiedzić naszych przyjaciół.                      
Przypominam również o dokarmianiu ptaków! W tych zimnych miesiącach nie umieją sobie
poradzić ze znalezieniem pożywienia, więc musimy im pomóc. Na wiosnę będą się 
wykluwać pisklaczki, więc można je obserwować. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno 
brać pisklaczków na ręce!

Czy wiesz, że…?

Wróble latają z prędkością około 35 km na godzinę. W nagłych przypadkach mogą 
przyspieszyć nawet do 70 km na godzinę.

Uśmiechnij się!

Mama obserwuje wróbelka – swojego synka, który cały czas lata. Obok przechodzi ślimak 
ze swoją skorupką. Mama krzyczy do synka:- Mógłbyś wziąć z niego przykład i posiedzieć 
w domu!
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WARTO PRZECZYTAĆ! (UCZNIOWSKIE RECENZJE)

 Dzisiaj chciałbym zrecenzować książkę  „Akademia Pana Kleksa” autorstwa 
Jana Brzechwy.  Jest to opowieść o życiu i przygodach Adama Niezgódki. Uczy on 
się w niezwykłej szkole, należącej do równie niezwykłego Pana Ambrożego 
Kleksa. Jest to szkoła dla chłopców, których imiona zaczynają się na literę  „a”.
  „Akademia Pana Kleksa” prowadzi osobę czytającą przez świat dziecięcej 
wyobraźni i fantazji. Tytułowy bohater, Pan Kleks,  był szanowany przez uczniów.
Potrafił wiele ciekawych rzeczy, na przykład czyta sny swoich podopiecznych, posiada 
magiczne oko, które wysyła,  gdziekolwiek chce , potrafi unosić się  w powietrzu. 

Żyje w przyjaźni z postaciami z sąsiednich bajek. Jego pomocnikiem był szpak, który
nazywał się Mateusz.  Uczniowie Pana Kleksa uczą się: kleksografii, przędzenia liter   
i leczenia chorych sprzętów. 
       Moim zdaniem to bardzo ciekawa lektura szkolna. Pełna ciekawych przygód                   
i fascynujących postaci. Książka przedstawia niesamowitą historię i wydarzenia. Nie jest 
nudna i ma ciekawą oraz dynamiczną akcję. Polecam ją  starszym i młodszym 
czytelnikom.

Igor Szczypior                                     

                                                                             

 CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE! 
REKOMENDUJEMY  WYJĄTKOWYCH RODAKÓW 

             Ernest Malinowski -  polski bohater narodowy Peru

Urodził się 5 stycznia 1818. Był polskim inżynierem drogowym i kolejowym oraz 
budowniczym kolei w Peru i Ekwadorze. Był również projektantem i budowniczym 
Centralnej Kolei Transandyjskiej.

Wniósł swój wkład w ufortyfikowanie miasta Callao i jego czynną obronę podczas 
bitwy, dzięki czemu przyczynił się do zwycięstwa Peru. Za to dokonanie został uznany  
za bohatera narodowego. Po śmierci, w 1899 roku, został pochowany na cmentarzu 
Presbitero Maestro w dzielnicy la Victoria w Limie. Uroczystość pogrzebowa odbyła się      
ze wszystkimi honorami, zastrzeżonymi wyłącznie dla bohaterów narodowych.
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Ernest Malinowski był nie tylko pionierem rozwiązywania teoretycznych 
problemów związanych z przebijaniem tuneli i budowaniu mostów, ale człowiekiem 
wielu talentów. Jego zasługi dla lokalnej społeczności najlepiej oddaje przemówienie 
burmistrza Limy z dnia 1 stycznia 1870 roku: "Chwała tym, którzy przemienili w czyn 
nasze nadzieje, rządowi, który dekretem potwierdził to dzieło, śmiałemu 
przedsiębiorcy i panu Malinowskiemu, który miał potrójne zasługi w propagowaniu 
tej idei, w walce i w triumfie jej realizacji". 

Witajcie! 

Czy  znacie  Pana  Henryka  Jerzego  Chmielewskiego,  zwanego  pieszczotliwie
Papciem Chmielem?  To właśnie on stworzył  "Tytusa,  Romka i  A'Tomka" -  cykl
komiksów czytanych od ponad 60 lat! W styczniu 2021 roku obiegła nas smutna
informacja o śmierci tego wyjątkowego twórcy.

 Henryk Chmielewski urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. Kiedy
wybuchła  II  wojna  światowa,  miał  tylko  16  lat.  W  1944  roku,  w  sierpniu,  jako
"Jupiter"  brał  udział  w  Powstaniu  Warszawskim.  Karierę  graficzną  rozpoczął
w wojsku. Po przejściu do cywila pracował jako rysownik, początkowo w "Świecie
Przygód",  następnie  w  "Świecie  Młodych".  Studiował  na  Akademii  Sztuk
Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki.

Jest  autorem  kontynuacji  serii  komiksowej  "Sierżant  King  z  królewskiej
konnicy" oraz komiksów własnego pomysłu "Półrocze bumelanta" i "Witek sprytek".
Największą jednak popularność przyniosła mu ukazująca się od 1957 roku seria
komiksów "Tytus, Romek i  A’Tomek", która rozeszła się w łącznym nakładzie o
niewyobrażalnej wręcz liczbie 11 milionów egzemplarzy. Historie te opowiadają o
ciekawych  i  zabawnych  przygodach  dwóch  chłopców  oraz  przesympatycznej
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małpy.  Na motywach  tej  serii  powstał  pełnometrażowy film animowany "Tytus,
Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń", gra komputerowa, a także gry planszowe
i seria znaczków Poczty Polskiej. Na komiksach Papcia Chmiela wychowało się
kilka pokoleń Polaków.

                  

Do maja  2010  ukazało  się  aż  31  części  serii  komiksów "Tytus,  Romek  i
A’Tomek"  oraz  książki  "W  odwiedziny  do  rodziny".  Papcio  Chmiel  napisał  też
autobiografię "Urodziłem się w Barbakanie" oraz książkę "Tytus zlustrowany". 

Henryk  Jerzy  Chmielewski  został  odznaczony  m.in.  Złotym  Medalem
"Zasłużony  Kulturze  Gloria  Artis",  Krzyżem  Komandorskim  Orderu  Odrodzenia
Polski,  Warszawskim  Krzyżem  Powstańczym  oraz  Orderem  Uśmiechu.
Zapamiętamy  go  na  pewno  jako  niezwykłego  artystę,  popularyzatora  formy
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komiksu  w  Polsce,  ale  również  jako  niezwykle  sympatycznego,  pozytywnego
i ciepłego człowieka. 

PAMIĘTAJMY! 

                                               Święto Nowego Roku

Święto  Nowego Roku w Polsce związane jest z wprowadzonym w 1582 roku 
zreformowanym kalendarzem gregoriańskim. Jako osobne święto Nowy Rok po raz 
pierwszy oznaczony został w kalendarzu w 1630 roku.

Noworoczne zwyczaje:

W czasie tego wydarzenia życzymy sobie nawzajem wszelkiej pomyślności, zdrowia            
i szczęścia, kończąc poprzedni rok dobrą sylwestrową zabawą w gronie najbliższych            
oraz przyjaciół.
Do noworocznych zwyczajów należy w Polsce zabawa na balu, który wprawdzie 
rozpoczyna się już 31 grudnia poprzedniego roku, ale to dopiero z nadejściem pierwszych 
sekund Nowego Roku odpala się fajerwerki i sztuczne ognie, a także otwiera butelki 
szampana. Wtedy też składa się życzenia noworoczne wszystkim obecnym, a nieobecnym 
składa się je najczęściej po południu – telefonicznie. Zabawa trwa zwykle do białego rana, 
natomiast samo odsypianie sylwestrowej zabawy nie jest już tzw. zwyczajem, lecz tylko 
koniecznością.
Ciekawe przesądy noworoczne:
- nie wolno sprzątać 1 stycznia, żeby nie mieć pecha w nadchodzącym  roku,
- w noc sylwestrową panna pozna swojego przyszłego wybranka,
- zapisanie wszystkich zmartwień na czerwonej kartce i spalenie jej zapewnia pomyślność   
w nowym roku.

                                              Święto Trzech Króli 

Jak każdy z nas zapewne wie, że dnia 6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli. 
Jednakże czy każdy wie, jak i po co obchodzimy to święto? Już objaśniam. Może zacznijmy
od tego, czym jest to święto. 
Objawienie Pańskie,  czyli inaczej święto Trzech Króli to chrześcijańska uroczystość, 
mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi. To jedno z pierwszych świąt, które 
ustanowił Kościół. W początkach chrześcijaństwa na Wschodzie w ten dzień obchodzono 
nie tylko wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino      
w Kanie Galilejskiej, ale także Boże Narodzenie. 
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Święto wprowadzono na początku IV wieku na Wschodzie w celu wyparcia 
popularnego święta narodzin boga Aiona. Prawdopodobnie pod wpływem gnostycyzmu 
święto Epifanii zaczęto uznawać także za pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. 
Obchodzimy je do dnia dzisiejszego.

PROMUJEMY UCZNIOWSKIE TALENTY  

                           Zuzanna Buroń

****  

Słońce - takie rumiane, takie roześmiane. 
Tańczy na niebie, a ja siedzę i patrzę.

 Za chwilę widzę - o nie!
Chmury czarne jak węgiel

zakrywają je. 
Z mojej twarzy znikają rumieńce. 

Smutna odchodzę od okna. 

Może za chwilę  pogoda znów będzie piękna? 

 ***

Idę na polanę, tak sobie myślę: 
Nudzę się - co na to poradzę? 

A tu:
Ptaki fruwają,wszystko piękne. 

Świat jest cudowny,
a twoje spojrzenie,

jeszcze łagodniejsze.

  ***

Zwierzęta! 
Któreś się właśnie tu pałęta.

O, krowa! - jest cała kolorowa.
O, koń! - a nie, to jednak słoń.

O, mysz!-  biała jak ryż.
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O, zwierząt już nie ma.
 Może jeszcze zobaczę ich gromadkę? 

A nie, bo właśnie zaliczyły wpadkę.

TROCHĘ HUMORU Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH:

Dzisiaj miałem pecha, rano auto obryzgało mi nos, a idąc do szkoły, zgubiłem pokarm.

Rzecki był człowiekiem zamkniętym w sobie, bardzo rzadko wychodził na ulicę.

Wiatr powstaje w ten sposób, że drzewa się ruszają i pociskają powietrze.

Wielbłąd może całymi dniami obchodzić się bez picia. Mój ojciec nie.
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