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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 te 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

4 marca – w 1386 roku Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski;

15 marca - w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył w Warszawie Szkołę Rycerską;

20  marca –  w  1921  roku  odbył  się  na  Górnym Śląsku  plebiscyt,  który  miał  zadecydować  o
przynależności tego regionu do Polski lub Niemiec;

30 marca – w 1867 roku Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę za 7,2 mln dolarów;

1 kwietnia – w 1548 roku w Krakowie zmarł Zygmunt I Stary, król Polski i wielki książę litewski, 
panujący od 1506 roku;

10 kwietnia –  w  2010 w katastrofie lotniczej zginął prezydent Polski i 95 uczestników lotu do
Smoleńska;

10 kwietnia  – w 1525 roku odbył się Hołd Pruski – książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył
hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu;

11 kwietnia – w 1939 roku Adolf Hitler podpisał plan ataku na Polskę – Fall Weiss;

15 kwietnia  -  w 1912 roku podczas  swojego dziewiczego rejsu  zatonął  brytyjski  transatlantyk
Titanic. Podczas katastrofy zginęło ponad 1500 osób;

16  kwietnia –  w  1945  roku  rozpoczęła  się  bitwa  o  Berlin,  która  zakończyła  się  ostatecznym
upadkiem III Rzeszy Niemieckiej;

24 kwietnia – w 1915 roku rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej
inteligencji – początek rzezi Ormian. 

MILUSIŃSCY, CZYLI WIADOMOŚCI Z KOŁA HODOWLANEGO
                                                  

Cóż  nowego u naszych milusińskich? 

Otóż papugi maja nowy domek! - wreszcie się doczekały poprawy warunków bytowych…

Nasz nietoperz nadal śpi… Chyba nie zauważył nadejścia wiosny?

Koszatniczki zamieszkały razem – po prostu martwiliśmy się, że samotność doprowadzi ja do 
depresji. Teraz wydaje się, że szczęście zawitało do ich gniazdka.

Nasz myszoskoczek Oreo wraca! Po długiej nieobecności, związanej z ograniczeniem pracy szkoły,
Oreo znów zagości w sali biologicznej. Cieszymy się niezmiernie.
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WARTO PRZECZYTAĆ! 

               Nasze recenzje – „  Balladyna” Juliusza Słowackiego  

Ostatnio czytałem książkę pod tytułem „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Książka ta opowiada o dwóch siostrach, które konkurują o chłopaka. 
Jedna chce wygrać, aby mieć szczęśliwy związek, a druga dla pieniędzy. 
Pierwsza siostra nazywała się Alina (zabiła ją Balladyna, jej starsza siostra). 
Balladyna wychodzi potem  za mąż za księcia i wyrzuca swoją matkę z zamku,
gdy jej mąż Kirkor wyjeżdża na wojnę z Popielem IV. 
Następnie Balladyna zabija swojego męża i kochanka Kostryna. 

Po tych wszystkich wydarzeniach staje się królową i uczestniczy w rozprawie sądowej. 
Na przykład przychodzi matka nowej królowej i mówi, że  jej dziecko wygnało
 ją ze swojego zamku.  Matka, nie chcąc powiedzieć, jak ma na imię wyrodna córka, zostaje             
skazana na tortury i umiera. 

Balladyna wydaje trzykrotnie wyrok śmierci na siebie. Po zakończeniu obrad sądu                
w Balladynę trafia piorun: zbrodniarka została ukarana!
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Problemem książki jest  przestarzały język, a także to, że jest długa...
Natomiast zaletą jest ciekawy rozwój zdarzeń.

Uważam jednak, że nie warto sięgać po tę książkę, ponieważ: jest
bardzo ciężka do przeczytania dla młodych ludzi i nie podoba mi się to, że co chwilę ktoś                 
w tej książce ginie. Niefajne są też niekonsekwencje autora dotyczące tekstu,                                     
na przykład,  gdy Balladyna chciała zabić Alinę, to jej młodsza siostra nie uciekała,   a w książce 
czytamy, że Alina jest szybsza od Balladyny.

Jest wiele ciekawych pozycji literackich na rynku i ta książka do nich nie należy.

                                                                                          Robert Olesz                                            

C  UDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!   
REKOMENDUJEMY  WYJĄTKOWYCH RODAKÓW 

                                          Zygmunt III Waza

Król z dynastii Wazów, panował w latach 1587–1632 w Polsce i Litwie oraz w Szwecji .      
Za jego panowania doszło do wielu świetnych sukcesów zbrojnych: zwycięstwo pod 
Kłuszynem (1610), Chocimiem (1621) i Smoleńskiem (1611), a także do zajęcia Moskwy 
(1610-1612). W 1596 roku król przeniósł stolicę państwa z Krakowa do Warszawy. 

W Warszawie na placu Zamkowym stoi Kolumna Zygmunta III Wazy. Została ona 
wzniesiona  wielkiemu królowi jako podziękowanie od narodu.
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                                                  Święty   Maksymilian   K  olbe  

Maksymilian Maria Kolbe ( 8 stycznia 1894 - 14 sierpnia 1941) brał aktywny udział                         
w propagowaniu kultu Niepokalanej Marii Panny, zakładając i nadzorując klasztor                            
w Niepokalanowie. 
Można go nazwać człowiekiem mediów. W klasztorze założył :

- drukarnię, wydającą prasę katolicką   w milionowych nakładach (o czym współczesna prasa 
może tylko pomarzyć!), która rozsyłana była na wszystkie kontynenty;
- rozgłośnię radiową;
- zaczął budować lotnisko;
- przeprowadzał próby nadawania telewizji.

Kolbe podjął szereg misji do Azji Wschodniej: w Japonii założył franciszkański klasztor . Kiedy 
Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Nagasaki, klasztor ten  cudownie przetrwał.
 M. Kolbe zginął śmiercią męczeńską w KL Auschwitz  - Kolbe zgłosił się na ochotnika, aby  zająć 
miejsce innego skazańca. Po dwóch tygodniach głodzenia i braku wody  strażnicy dali Mu 
śmiertelny zastrzyk kwasu karbolowego. 

Chorzowski mistrz piłki nożnej

 Mamy tu może miłośników piłki nożnej?  Jeżeli tak, to czy znacie Gerarda Cieślika? 
Gerard Cieślik to najlepszy snajper w historii Ruchu, zawsze wierny barwom tego klubu 
(14 lat, 249 meczów, 178 goli, w tym 168 w lidze).  W Chorzowie zawsze mówiono, że 
Gerard Cieślik był skazany na Ruch, bo urodził się 200 metrów od historycznego boiska 
Niebieskich. Gerard Józef Cieślik– polski piłkarz występujący na pozycji napastnika, 
reprezentant Polski w latach 1947–1958, olimpijczyk, trener piłkarski. W czasie II wojny 
światowej był zawodnikiem powołanego przez władze okupacyjne Bismarckhütter.               
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PAMIĘTAJMY! 

             W kwietniu obchodziliśmy Wielkanoc! 

Wielkanoc to najważniejsze dla chrześcijaństwa święta.   Upamiętniają                  
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Wiążą się nie tylko z tradycyjnym święceniem pokarmów, pieczeniem mazurków, 
malowaniem pisanek. Z roku na rok w Polsce coraz bardziej rozpowszechnia się zwyczaj wręczania
prezentów od zajączka wielkanocnego. Skąd wziął się ten zwyczaj?Zwyczaj poszukiwania 
prezentów od zajączka wielkanocnego przywędrował do Polski z Europy Zachodniej, a dokładniej z
Niemiec. Tradycja prezentów od zajączka nie jest jeszcze rozpowszechniona w całym kraju, ale są 
regiony,  w których Święta Wielkanocne się nie odbędą, jeśli zajączek nie przyjdzie do dzieci. 
Zwyczaj ten jest szczególnie obchodzony na Śląsku i w Wielkopolsce. Zgodnie z tradycją, w 
Niedzielę Wielkanocną, czyli w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, zajączek wielkanocny 
chodzi z koszyczkiem wielkanocnym i rozdaje prezenty - zazwyczaj drobne upominki lub słodycze.
Dzieci wystawiają na prezenty wielkanocny koszyczek.  Po przebudzeniu lub po wielkanocnym 
śniadaniu najmłodsi szukają upominków.

A tutaj prezent ode mnie :) - krzyżówka wielkanocna
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/

                                     

6

https://learningapps.org/display?v=pqswho8wt21
https://learningapps.org/


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”     

To  polskie  święto  państwowe obchodzone  corocznie  1  marca,  poświęcone
upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Dzień ten
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji  za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy  patriotycznej   i  przywiązania  do  tradycji  patriotycznych,  za  krew  przelaną
w obronie Ojczyzny. 

W czasach rządów komunistycznych zostali oni wyklęci, ale my dzisiaj mówimy o
nich jako o Niezłomnych, jako o tych,  którzy postawili na szali swoje młode życie, walcząc
o to, co często nie było im dane – a czym my dzisiaj możemy się cieszyć – o wolną,
niepodległą  i  demokratyczną Polskę.  Przywracając  pamięć o  Żołnierzach Niezłomnych
spłacamy nasz dług wobec nich. Oto niektórzy z nich:

 Rotmistrz  Witold  Pilecki  współzałożyciel
Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL
Auschwitz:  „Kochajcie  ojczystą  ziemię.
Kochajcie  swoją  świętą  wiarę  i  tradycję
własnego  Narodu.  Wyrośnijcie  na  ludzi
honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie
najwyższym  wartościom,  którym  trzeba
służyć całym swoim życiem”. 

 W  szeregach  „Żołnierzy  Wyklętych”  były
i  kobiety,  jak  sanitariuszka  legendarnego
„Łupaszki” - Danuta Siedzikówna „Inka”.
Krótko przed śmiercią, Inka napisała: 
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak

trzeba…”.
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Gen.  August  Emil  Fieldorf  „Nil”  -  jeden z  najbardziej  zasłużonych żołnierzy  podziemia
niepodległościowego – generał brygady Wojska Polskiego.
Słowa wypowiedziane do żony po ogłoszeniu kary śmierci przez komunistyczny sąd:

"Czy wiesz dlaczego mnie skazali?.
Bo odmówiłem współpracy z nimi.
Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o

łaskę!. Zabraniam tego".

P  ROMUJEMY UCZNIOWSKIE TALENTY    

DENIS MATYŚKIEWICZ –  nasz kolega z 7a – mimo młodego wieku jest utytułowanym 
piłkarzem i ma na swoim koncie wiele sportowych  sukcesów. 
Chyba jednak największym jest to, że nadal jest fajnym kolegą i nie zadziera nosa, a woda sodowa 
nie uderzyła mu do głowy.

Lista sukcesów Denisa:

Powołanie na Zimową Akademię Młodych Orłów
Powołanie na Wiosenną Akademię Młodych Orłów
Powołanie na Jesienną Akademie Młodych Orłów
Król strzelców 1 ligi wojewódzkiej z 29 bramkami
Mistrz Śląska w 1 lidze wojewódzkiej w sezonie 2020/2021
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Nasza redakcja przeprowadziła z Denisem krótki wywiad:

Pytanie 1.
Czy lubisz to, co robisz?
Denis: Oczywiście!
Pytanie 2.
Od ilu lat trenujesz?
Denis: od 9 lat.
Pytanie 3.
Kto jest twoim idolem?
Denis: Kylian Mbappe.
Pytanie 4.
Jak oceniasz swoją grę w piłkę?
Denis: Bardzo dobrze.
Pytanie 5.
Czy od zawsze marzyłeś o tym, by zostać piłkarzem?
Denis: Tak, jest to moje wielkie marzenie.
Pytanie 6.
Jak udaje Ci się pogodzić szkołę ze sportem?
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Denis: Czasami bywa ciężko to połączyć, niekiedy trzeba robić lekcje o 23, ale jest okej.
Redakcja: dziękujemy za rozmowę.

TROCHĘ HUMORU

Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH:

Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem.

Najbardziej dokucza nam to, że mieszkamy na kupie.

Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun strzelił w niego, a nie w dom.

Moja babcia jest straszną nudystką.
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