
Grottgerek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

SP im. Artura Grottgera
Aleja Parkowa 1
32-600, Oświęcim

Numer 1 11/16

11 listopada obchodzimy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt w roku.

Święto niepodległości - dlaczego możemy je
obchodzić?

11 listopada w ówczesnych
gazetach

Internet

I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 roku. Już wtedy Polacy zdawali sobie sprawę z
tego, że jest to dla nich szansa, by zawalczyć o odzyskanie niepodległości. Dlaczego?
Po raz pierwszy od ponad stu lat państwa zaborcze (Niemcy, Austro-Węgry oraz Rosja)
były ze sobą skłócone. Rosja wraz z innymi krajami Ententy walczyła przeciwko
państwom centralnym -Niemcom i Austro-Węgromi. Polacy widzieli w tej walce nadzieję
na odzyskanie niepodległości.

Gazety takie jak "Kurier
Warszawski", "Kurier
poranny", "Czas" czy
"Dziennik Wileński", które
był wydawane w tamtym
okresie, prawie w całości są
poświęcone wydarzeniom
związanym z odzyskaniem
niepodległości. 
 W czasopiśmie "Czas"
można przeczytać, że w
Piłsudskim widziano osobę,
która jest

w stanie zjednoczyć
wszystkie frakcje polityczne
i utworzyć jeden,
ogólnopolski rząd. "W całej
Polsce jest taka w tej chwili
tęsknota za zgodą i za
zaniechaniem waśni
partyjnych, iż gdyby bryg.
Piłsudski rzucił [...] hasło,
znalazłby w całej Polsce,
jak długa i szeroka, pełne
zapału echo".

Internet
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WIEDZIAŁEŚ O TYM???

Oceany pozostają
niezbadane w...90%!

Chociaż wydaje się to
co najmniej bardzo
trudne i popularny mit
mówi, że to po prostu
niemożliwe, wiele
osób jest w stanie
uniknąć mrugnięcia
podczas kichania.
Faktem jednak jest,
że większość osób
kichając, na ułamek

sekundy przymknie
oczy. Wynika to z
faktu, że nerwy oczu i
nosa są położone
blisko siebie.
Stymulacja jednych
(poprzez
kichanie)...wywołuje
często automatyczną
reakcję blisko
położonego "sąsiada"!

Nie mogą płakać??

Astronauci w
kosmosie nie
mogą...płakać.
powodem jest brak
grawitacji. w
warunkach
kosmicznych łza,
zamiast spłynąć po
policzku, stworzyłaby
po prostu przylepioną
do policzka
megakroplę! Na
szczęście większość
astronautów to
twardzi mężczyźni,

którym płakanie
raczej nie przyszłoby
do głowy...

Bez jedzenia czy
bez snu??

Człowiek może o
wiele dłużej
wytrzymać bez
jedzenia niż bez snu.
Bez snu nie da się
żyć dłużej niż około
10 dni.
Udokumentowany
rekord w tym
zakresie należy do
Randy'ego Gardnera,
który w 1965r. , jako
student, dobrowolnie
zgodził się poddać
eksperymentowi
naukowemu i nie spał
przez nieco

ponad 264 godziny.
Eksperyment, jako
bardzo niebezpieczny
dla zdrowia i życia
badanego, był
nieustannie
monitorowany przez
lekarzy, a sam
Gardner w jego
wyniku cierpiał m.in.
na zaburzenia
nastroju, urojenia i
halucynacje.Po tak
długim okresie
bezsenności Gardner
spał zaledwie...nieco
ponad 14 godzin.

Najdroższy na
świecie...

Prawdopodobnie
najdroższym chlebem
na świecie jest The
Shepherd Loaf
(Bochenek Pasterza)
sprzedawany w
Wielkiej Brytanii w
cenie 21 funtów (ok.
100 złotych). Autor
tego niezwykłego
chleba utrzymuje, że
piecze go według

starej receptury,
używając najlepszych
składników(m.in.
organicznej mąki z
hrabstwa Somerset,
wody źródlanej z
Cotswolds i soli
morskiej z Kornwalii). 
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Z wydarzeń szkolnych...

Odblaskowa wycieczka Kraków
  W tym roku nasza szkoła zorganizowała wycieczkę do Krakowa. Nie była ona jednak taka jak inne. Była ona ODBLASKOWA!
  Najpierw udaliśmy się pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie zostały zrobione odblaskowe zdjęcia. Następnie ruszyliśmy do Galerii Malarstwa
Polskiego w Sukiennicach. W ciekawy sposób dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek nie tylko malarskich, ale i historycznych. Później rozwiązaliśmy
zagadki zadane przez Panią Przewodnik, lecz największa zabawa miała się dopiero rozpocząć.  Była to gra w kręgle. To był strzał w dziesiątkę!
  Jak podsumowali to uczniowie, cała wycieczka była dla nich ogromną frajdą.
oprac. B. Czech

  Dlaczego warto adoptować psa?
  Zdecydowanie warto. Oprócz wielu zalet adopcji psa ze schroniska należy podkreślić coś, o czym się często zapomina. Adoptując zwierzę ze schroniska
czynimy wielkie dobro, naprawiamy to co zepsuli inni ludzie, ratujemy istotę, której los w jednej chwili zmienia się diametralnie. Koszmar schroniskowej
beznadziei zmienia się w piękne, radosne, bezpieczne, szczęśliwe życie. To wspaniałe uczucie, gdy to TA nasza decyzja daje tyle szczęścia i wspaniały los
innej istocie jest niepowtarzalne - to ogromna satysfakcja i radość. Trzeba doświadczyć tego uczucia by zrozumieć jakie jest ważne i wyjątkowe.
 Dlaczego warto adoptować kota?
Jest kilka powodów. Przede wszystkim schronisko nie jest miejscem, gdzie koty mogą przebywać przez całe swoje życie. Koty zazwyczaj źle czują się w
dużej grupie, bez indywidualnej opieki. Każdy mruczek chciałby mieć własny dom, własnego człowieka, dla siebie i ewentualnie innych towarzyszy. Dom to
dom - miło, zdrowo i u siebie. Najlepszy azyl jest tylko miejscem przejściowym, koty trafiają do nas z różnych powodów, ale wszystkie czekają na nowy
dom.
oprac. G. Kwaczała

B.Cz. B.Cz.
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