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Dzień Patrona

Dzień Patrona jest ważnym
wydarzeniem w życiu
naszej szkoły.
Wspominamy tego dnia
 osobę Jana Pawła II.  21
października zebraliśmy się
wszyscy, cała społeczność
uczniowska, nauczyciele,
 na uroczystej akademii oraz
ślubowaniu
pierwszoklasistów.
Uczniowie klas pierwszych
złożyli przysięgę na
sztandar szkoły i stali się
pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej.
Następnie obejrzeliśmy
montaż słowno-muzyczny o
Matce Teresie z Kalkuty.

E. M. Tocaciu
Ślubowanie

Ślubowanie

Ślubowanie

Przedstawienie

Przedstawienie
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Kolorowa

Akcja ekologiczna

10 października
zawitała do naszej
szkoły Grupa Banina.
Aktor Dominik
Rybiałek i reżyser
Bartek Miernik
przyjechali do nas ze
spektaklem „Kolorowa
czyli biało czerwona”.
Głównym bohaterem
jest  Hubert-chłopak,
który chce zostać
przewodniczącym
Samorządu
Uczniowskiego.
Uważa się za patriotę i
taki właśnie program
prezentuje swoim
wyborcom. Po
spektaklu uczniowie
mogli wymienić się z
twórcami spektaklu
swoimi poglądami na
temat postawy
Huberta. Dzięki
dyskusji uświadomili
sobie, czym

jest patriotyzm, a
czym nacjonalizm, jak
odróżnić te dwie
postawy. Okazało się,
że tak ważne pojęcia
to świetny temat do
rozmów z
gimnazjalistami, którzy
w dzisiejszym świecie
napotykają najczęściej
na bardzo skrajne
postawy nierzadko
połączone z agresją.
Dzięki spektaklowi
mogli zastanowić się,
jakimi są Polakami,
czy są tolerancyjni i
czy łatwo być patriotą
w czasach pokoju.
„Kolorowa czyli biało
czerwona” otwiera
także oczy i zmusza
do przemyśleń nad
postawami
szowinistycznymi i
rasistowskimi.
„Kolorowa czyli biało

czerwona” to lekcja
języka polskiego,
historii i wos-u w ciągu
dwóch godzin
lekcyjnych. Mądra,
poddająca refleksji
podstawowe
zagadnienia, o których
rozmawia się coraz
rzadziej. Jej dużym
atutem jest to, że
wchodzi w środowisko
szkolne, a główny
bohater to taki sam
uczeń jak nasi
gimnazjaliści i to od
nich zależy, czy pójdą
tą samą drogą, czy
przemyślą swoje
postawy.

Aktor i reżyser przedstawienia

Uczniowie naszego
gimnazjum wraz ze
swoimi nauczycielami
wyposażeni w worki i
rękawice wyszli w
teren, aby sprzątać
świat. Akcja
ekologiczna odbyła się
19 września na terenie
Puławskiej Mariny. W
ramach corocznej akcji
uczestnicy zbierali
pozostałości po
niechlujnych
mieszkańcach miasta.
Po akcji wszyscy mogli
posilić się kiełbaskami
z ogniska i wziąć udział
w konkursach.
Kampania odbywa się
na całym świecie

w trzeci weekend
września. Polega na
zbiorowym sprzątaniu
śmieci zalegających
poza miejscami
przeznaczonymi do ich
składowania. Jej celem
jest wzrost
świadomości
ekologicznej 
społeczeństw.

                W. Lisicka
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Wszystkich Świętych

Together we can

Uroczystość ku czci
wszystkich zmarłych,
którzy przebywają w
niebie przypada na
dzień 1 listopada i
 połączona jest z
obchodem
liturgicznym Dnia
Zadusznego. W Święto
Wszystkich Świętych,
a także następnego
dnia Polacy
odwiedzają cmentarze,
aby wspominać
najbliższych. Zapalają
znicze oraz ozdabiają
groby kwiatami. Święto
jest dniem wolnym od
szkoły i pracy.
Święto Zmarłych w
innych krajach
Francja-Podobnie jak
my, Francuzi
odwiedzają groby
bliskich, kładą kwiaty,
lecz nie zapalają
zniczy. 
Filipiny-Rodziny
często ustawiają przy
grobach namioty,

a same groby dekorują
kolorowymi ozdobami.
Podobnie jak
Meksykanie świętują
przez całą noc.
Słowacja-Słowacy w
zaduszkową noc
stawiają na stole
jedzenie wierząc, że
zmarli, którzy przyjdą
odwiedzić ich domy,
będą strudzeni i głodni.
Hiszpania-Na grobach
zamiast zniczy zapala
się elektryczne lampki.
Cmentarze odwiedzają
przede wszystkim
starsze osoby, ubrane
w czarne ubrania. W
niektórych miejscach
rozpala się ogniska,
które mają wskazywać
zmarłym drogę do
domu.
Ekwador-Tu zmarłych
wspomina się głównie
przy stole. Rodziny
zasiadają do
wspólnego
biesiadowania.

Społeczność odwiedza
groby zmarłych
przynosząc im w
ofierze ich ulubione
potrawy. Wierzą, że
dopiero kiedy zmarli
się najedzą, sami
mogą ucztować.
W każdej kulturze
Święto Zmarłych
obchodzone jest
inaczej, ale
najważniejsza jest
pamięć o bliskich nam
osobach, których nie
ma już wśród nas...

            Ola Ałdaś

Dnia 11 października
2016 roku z okazji 
kolejnego spotkania
europejskiego
,,Erasmus +" do
naszej szkoły przybyli
przedstawiciele  z
siedmiu
współpracujących z
nami krajów: Bułgarii,
Rumunii, Litwy, Włoch,
Macedonii, Turcji. Z tej
okazji nauczyciele
wraz z uczniami
przygotowali część
artystyczną oraz małe
upominki. Później
goście mieli okazję

obejrzeć  naszą
szkołę.  Następne dni
nauczyciele spędzili na
zwiedzaniu Polski.
Odwiedzili Warszawę i
Kazimierz Dolny oraz
wiele innych
ciekawych miejsc nie
tylko związanych z
historia, ale również
kulturą naszego kraju.
Spotkania w ramach
programu Erasmus są
doskonałą platformą
do wymiany
doświadczeń,
poglądów i
poszerzania wiedzy na

temat innych krajów.
Cały pobyt naszym
gościom minął bardzo
szybko. Do dziś
chętnie wspominają
naszą gościnność .

              Julia Duliasz

Goście
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Święto Niepodległości

11 listopada, przypada
98 rocznica
odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Narodowe Święto
Niepodległości to
najważniejsze święto
państwowe w ciągu
roku. Jest
obchodzone dla
upamiętnienia 11
listopada 1918 r. kiedy
to Polska odrodziła się
po 123 latach niewoli.
Dlaczego Święto
Niepodległości
obchodzimy właśnie
11 listopada? Co się
wydarzyło 11
listopada 1918 roku?
Polska zniknęła z
mapy Europy i świata
w 1795 roku gdy
Rosja, Prusy i Austria
dokonały trzeciego
rozbioru Polski.
Dopiero I wojna
światowa dała
ojczyźnie szansę na
walkę o niepodległość.
11 listopada 1918 r.,
po 123 latach od
rozbiorów Polska
odzyskała wolność.
Odzyskiwanie przez
Polskę niepodległości

było procesem
stopniowym, a wybór
11 listopada był
nieprzypadkowy. 11
listopada 1918 po
kapitulacji Niemiec na
froncie zachodnim
zakończyła się I wojna
światowa. Dzień
odzyskania przez
Polskę niepodległości
upamiętnia
przekazanie przez
Radę Regencyjną
władzy wojskowej
Józefowi
Piłsudskiemu.
Marszałek Piłsudski w
tym dniu został
Naczelnym Dowódcą
Wojsk Polskich. Po
negocjacjach
Piłsudskiego z
Centralną Radą
Żołnierską 11
listopada 1918 r.
wojska niemieckie
zaczęły wycofywać
się z Królestwa
Polskiego. W nocy
żołnierze rozbroili
niemiecki garnizon,
który stacjonował w
Warszawie. Dzień
później, 12.11. 1918
Rada Regencyjna

powierzyła
Piłsudskiemu misję
tworzenia rządu.
Dzieje obchodów
Narodowego Święta
Niepodległości
Święto Niepodległości
zostało ustanowione w
ostatnich latach II RP
(1918-1945). Obchody
przywrócono w 1989
r. Do 1937 roku PPS
(Polska Partia
Socjalistyczna)
świętowała rocznicę
niepodległości 7
listopada, na pamiątkę
utworzenia
Tymczasowego
Rządu Ludowego
Republiki Polskiej.
Dzień 11 listopada
ustanowiono Świętem
Niepodległości dopiero
ustawą z 23 kwietnia
1937 roku, czyli
prawie 20 lat po
odzyskaniu
niepodległości i do
czasu wybuchu II
wojny światowej
święto obchodzono
tylko dwa razy – w
roku 1937 i
1938.Podczas
okupacji hitlerowskiej

w latach 1939–1944
świętowanie było
niemożliwe.Święto
obchodzone 11
listopada zostało
przywrócone przez
Sejm PRL-u IX
kadencji w 1989 r. pod
zmienioną nazwą:
Narodowe Święto
Niepodległości. Od
tamtej pory jest
regularnie obchodzone
w naszym kraju 11
listopada, z czego
powinniśmy się
cieszyć będąc krajem
niepodległym.

                  M. Wiak
                  D. Kuta

J. Piłsudski

Spotkanie Erasmus + Spotkanie Erasmus +
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Erasmus + w Taranto

W  dniach od 6-
12.11.2016roku w
ramach programu
Erasmus +
polecieliśmy do
Włoch na spotkanie
uczniów z Polski,
Macedonii, Turcji,
Rumunii, Litwy,
Bułgarii i Włoch.
Mieszkaliśmy w
mieście Taranto w
holetu „Plaza”. Hasło
programu Erasmus
 to „Together we can’’
i związany jest
głównie z walką z
narkotykami oraz
innymi używkami, po
które sięga
dzisiejsza młodzież
na całym świecie.
Podczas pobytu w
Taranto
towarzyszyła nam
piękna pogoda i
dosyć wysoka
temperatura, z czego
wszyscy się
cieszyliśmy.

Każdego dnia
spotkania mieliśmy
okazję zobaczyć
piękne miejsca w
tym mieście oraz
dużo się o nim
dowiedzieć .
Pierwszy dzień
poświęcony był na
przylot do Włoch,
zakwaterowanie i
odpoczynek po
podróży. Drugiego
dnia zapoznaliśmy
się ze sobą i
wspólnie
odwiedziliśmy
burmistrza miasta,
który bardzo miło
nas powitał i życzył
miłych wrażeń.
Wieczorem
zjedliśmy pyszną
kolację w typowo
włoskiej restauracji.
Następnie udaliśmy
się na spacerpo
przepięknym
misteczku. Trzeci
dzień rozpoczęliśmy

od wizyty w szkole
„Instituto Paritario
Plateja’’, gdzie
wspólnie
wykonywaliśmy
ozdoby świąteczne.
 Po wizycie w szkole
poszliśmy na obiad a
następnie
odwiedziliśmy
muzeum
archeologiczne w
Taranto. Wtorek
zapowiadał się
wspaniale, bo był to
dzień sportu.
Graliśmy ze sobą w
koszykówkę, piłkę
nożną oraz mieliśmy
wyścigi na torze
przeszkód. Po
skończonych
zawodach poszliśmy
na pyszny obiad i
resztę dnia
spędziliśmy
rozmawiając i
wspólnie się bawiąc.
W środę rano
pojechaliśmy

do pięknego miejsca
o nazwie Alberobello.
Cały region
Alberobello słynie z
unikatowych form
budownictwa-
domków typu trulli, 
które są okrągłe i
mają stożkowate
dachy z kamienia.
 Alberobello jest
wyjątkowo pięknym
miejscem i
zachwyca swoim
wyglądem. Kolejne
dwa dni spędziliśmy
w szkole, gdzie
odbywało się
spotkanie robocze z
nauczycielami i
warsztaty z
uczniami. Włoscy
uczniowie uczyli nas
typowo włoskich
piosenek i tańców.
Wykonywaliśmy
także prezentacje
komputerowe i
plakaty na temat
zdrowego żywienia.

Ostatniego dnia całą
grupą wybraliśmy się
na rejs statkiem po
Morzu Jońskim i
Adriatyckim. Miała to
być ostatnia atrakcja
naszego spotkania.
Zostaliśmy
podzieleni na dwie
grupy i płynęliśmy
oddzielnymi
statkami. Podczas
wycieczki biolog
Stefano opowiadał
nam o morskim
życiu zwierząt oraz
roślin. Płynąc
statkiem mogliśmy
podziwiać wybrzeże
miasta Tarent oraz
ujrzeliśmy wyspę
Św. Pawła i Św.
Piotra. Około 
godziny
dziewiętnastej
wszyscy
pojechaliśmy do
szkoły na uroczystą
kolację
podsumowującą

całe spotkanie, gdzie
ugoszczono nas
pysznymi włoskimi
daniami. 
Na koniec mieliśmy
dyskotekę, na której
wszyscy wspólnie
się świetnie
bawiliśmy .
Następnego dnia
rano po śniadaniu
pożegnaliśmy się ze
wszystkimi i
podziękowaliśmy za
wspólnie wspaniale
spędzony czas, po
czym wyjechaliśmy
na lotnisko do Bari.
Cały wyjazd był
bardzo udany. Dzięki
programowi mieliśmy
okazję poznać
nowych ludzi. Ten
tydzień spędzony
 we Włoszech był dla
mnie jednym z
najlepszych
doświadczeń w
moim życiu.
                 K. Goral

Spotkanie Erasmus + Spotkanie Erasmus +
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Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie
dzisiaj cud,

w Betlejem Dziecina Święta  wznosi w
górę swe rączęta błogosławi lud.

Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, ciepła, rodzinnej

atmosfery, wiary, nadziei,
optymizmu na każdy dzień Nowego

2017 Roku
  życzy dyrektor Publicznego

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 

W Taranto

W Taranto W Taranto
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Dzień klas pierwszych

Dnia 2 grudnia
odbyły się otrzęsiny
klas pierwszych. W
tym roku w jury
zasiedli p. Hanna
Cybula, p. Urszula
Zdrodowska,
przedstawicielka
samorządu
uczniowskiego
Klaudia Lendas i
przedstawiciel klas
drugich

Jakub Staniak. 
Prowadzącymi
otrzęsin były p.
Aneta Filipek i Julia
Duliasz.
Tegorocznym
tematem
przewodnim była
wiedza o zdrowym
odżywianiu. Na
początku klasy
zaprezentowały
swoje stroje i plakaty
o zdrowym

odżywianiu. Klasa Ia
przebrała się za
owoce, a klasa Ib za
warzywa. Drugim
zadaniem było
przygotowanie
sałatki owocowej lub
warzywnej oraz
nakrycie stołu.
Następną
konkurencją było
przygotowanie
plakatu na temat
wartości

odżywczych
wylosowanych
warzyw i owoców.
Na zakończenie
otrzęsin klasy
przedstawiły wiersze
o zdrowym
odżywianiu. Później
rozpoczęły się
konkurencje
sportowe
prowadzone przez
panią Filipek. W tym
momencie wyniki

tabeli zaskoczyły
wszystkich.
Konkurencje
sportowe
zdecydowały o
ostatecznym wyniku
Po zliczeniu punktów
wyłoniliśmy
zwycięską klasę.
Była to klasa pani
Anny Orkiszewskiej -
 Ib. Na koniec obie
klasy otrzymały
dyplomy,

a wychowawcy
podziękowania za
trud włożony w
przygotowanie
swoich klas. 

         J. Duliasz

Konkurencje o zdrowym odżywianiu Konkurencje o zdrowym odżywianiu

Konkurencje sportowe Zakończenie konkurencji
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Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja

Nowy Battlefield

Andrzejki  jest to
wieczór wróżb
odprawianych w
nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię
świętego Andrzeja,
patrona Szkocji,
Grecji i Rosji.
Pierwsza polska
wzmianka literacka o
nim pojawiła się w
1557 za sprawą
Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada
na końcu lub na
początku roku
liturgicznego.
Andrzejki są
specjalną okazją do
zorganizowania

ostatnich hucznych
zabaw przed
rozpoczynającym się
adwentem. Wróżby
to stary jak ludzkość
sposób na poznanie
niepewnej
przyszłości.
Wierzono, że są dni,
kiedy duchy
przodków wracają na
ziemię i odsłaniają
przed nami odrobinę
nieznanego.
Wróżbom miłosnym
sprzyjał początek
adwentu. Panny
wróżyły
zamążpójście w
wigilię świętego

Andrzeja, a
kawalerowie w
przeddzień świętej
Katarzyny
(katarzynki).
Wróżby :
•  Losowanie
przedmiotów o
symbolicznym
znaczeniu np. listek
oznaczał
staropanieństwo,
obrączka lub
wstążka z czepka –
bliski ślub, różaniec –
stan zakonny.
•  Wylewanie wosku
na zimną wodę i
wróżenie z kształtu
zastygłej masy lub

rzucanego przez nią
cienia sylwetki
przyszłego
wielbiciela,
akcesoriów
związanych z jego
zawodem
•  Ustawianie od
ściany do progu
jeden za drugim
butów
zgromadzonych
panien: ta której but
pierwszy dotarł do
progu miała jako
pierwsza wyjść za
mąż.
•  Panny ustawiały
się w koło i
wpuszczały

do środka gąsiora z
zawiązanymi
oczami; dziewczyna
do której gąsior
najpierw podszedł
jako pierwsza miała
wyjść za mąż
•  Dziewczyny kładły
na ławie placki
posmarowane
tłuszczem i
sprowadzały psa; ta
dziewczyna, której
placek został
najpierw zjedzony
jako pierwsza miała
wyjść za mąż
•  Uczestnicy
zabawy pisali imiona
na dwóch kartkach:

imiona dziewczyn na
jednej, a chłopców na
drugiej. Potem
dziewczyna
przekłuwała z
czystej strony kartkę
z imionami chłopców
tak, by ich nie
widzieć. Dziewczyna
miała potem wyjść
za mąż za chłopca o
imieniu, które
przekłuła. Chłopcy
natomiast
przekłuwali kartkę z
imionami dziewczyn.
  Klaudia Lendas i
Julia Pabiś

Zwiastun Battlefield 1
zaciekawił mnie, nie
zaprzeczam. Mam
już dość
teraźniejszości i
przyszłości w FPS-
ach, dlatego bardzo
chętnie cofnę się w
czasie, by postrzelać
w którymś z wielkich
konfliktów.
Electronic Arts miało
fajny pomysł
prowadząc
równolegle dwie
imprezy związane
ze swoimi
produktami. W Los
Angeles i Londynie
odbyło się EA Play,
czyli konferencja
“Elektroników”.
Battlefield nie radził
sobie ostatnio zbyt
dobrze. Już na etapie
trójki gracze kręcili
nosami, przy
czwórce grę położyły

problemy
występujące
w okolicach
premiery. Sam
kupiłem BF4 dopiero
po roku, wcześniej
nie dałem rady bawić
się komfortowo –
problemy
z połączeniem,
oczekiwanie
na dodatkową
zawartość, to nie dla
mnie. Ostatecznie
czwórka była grą
dobrą, ale w związku
z problemami nie
zapisze się tak
w pamięci graczy.
Hardline to zupełnie
inna bajka – twórcy
próbowali czegoś
nowego i nie wyszło.
Okazuje się, że EA
i DICE słuchają
jednak graczy i skoro
pojawiały się głosy,
by przenieść serię

do czasów któregoś
z wielkich,
historycznych
konfliktów,
postanowili
spróbować. Efektem
tego będzie
Battlefield 1,
w którego zagramy
21 października,
latem natomiast
mamy sprawdzić
sieciową betę. Nie
ma tu rewolucji,
to stary, dobry
Battlefield – a że
swoje w tej serii
przegrałem, od razu
po wskoczeniu
do meczu, czułem
się jak w domu.
Duża mapa St.
Quentin Scar, tryb
podboju i dwie
drużyny po 32
graczy. Klasyczne
dla serii klasy –
piechota, medyk,

wsparcie
i zwiadowca (assault,
medic, support,
scout), do tego dwie
klasy związane
z pojazdami: pilot
i tanker. Bardzo
fajnie gra się dwiema
ostatnimi, jesteśmy
bowiem od razu
rzucani
do odpowiednich
pojazdów, które przy
okazji będziemy
mogli naprawić. Nie
trzeba więc czekać
w bazie na swoją
kolej, dzięki
czemu zyskuje
na tym dynamika
rozgrywki. Miałem
wrażenie,
że poprawiono
zarówno model jazdy
jak i latania, świetne
odczucie daje
zmiana sterowności
po zebraniu

kilku znaczących
uszkodzeń.
Ulepszono również
model zniszczeń,
miłośnicy demolki
będą więc
w siódmym niebie.
Było kilka
fragmentów meczu,
gdzie waliło się
prawie wszystko,
a część
nieszczęśników
lądowała
pod gruzami.
DICE zdecydowało
się wprowadzić
do Battlefield 1
wielkie sterowce –
behemothy, które
mają być
największymi
pojazdami w serii.
I faktycznie, robią
wrażenie, skupiając
wzrok wszystkich
walczących. Miałem
przyjemność usiąść

za jednym z działek
takiego kolosa i siać
ołowiem – niestety
głównie na oślep,
pole bitny zasłaniała
mi niestety mgła.
Takich sytuacji ma
być więcej, w nowym
Battlefieldzie pojawi
się dynamiczna
pogoda,
która całkowicie
zmieni podejście
do starcia. Grę
na pewno czeka
jeszcze wiele
szlifów, ale z ręką
na sercu mogę
powiedzieć – jest
na co czekać.
 
                 K. Chudek

http://antyweb.pl/battlefield-hardline-recenzja/
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W grudniową noc

Powstanie listopadowe, to powstanie narodowe przeciw Rosji, które
rozpoczęło się 29 XI 1830 w Warszawie, a zakończyło się w  październiku
1831r.
 Powstanie listopadowe wybuchło na fali europejskich ruchów rewolucyjnych,
ale główną przyczyną była wewnętrzna sytuacja w Królestwie Polskim
(łamanie konstytucji z 1815 przez cara, wielkiego księcia Konstantego i rząd
Królestwa, ucisk podatkowy, niespełnienie obietnicy o połączeniu z ziemiami
zaboru rosyjskiego, represje). Wybuch akcji zbrojnej został przyspieszony
wskutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Polskiego przeciw
rewolucjom francuskim i belgijskim Powstanie, przygotowane przez spisek
podchorążych pod wodzą porucznika P. Wysockiego, rozpoczęło się w
Warszawie atakiem na Belweder. Zamach na wielkiego księcia Konstantego
nie udał się. Generalicja polska sprzeciwiła się powstaniu, natomiast
znaczna część wojska wzięła udział w walce; do zwycięstwa przyczynił się
lud Warszawy, który zdobył Arsenał. Mimo sukcesu nie ustanowiono rządu 
i władzę objęła grupa konserwatywna. 5 XII ogłosił się dyktatorem Chłopicki i
kierownictwo powstania rozpoczęło zabiegi o ugodę z carem. Pod naciskiem
opinii publicznej i lewicy powstańczej, organizowanej od 
1 XII w Towarzystwie Patriotycznym, pod przywództwem J. Lelewela i M.
Mochnackiego, żądającej zdecydowanej walki o niepodległość, sejm
zebrany 18 XII uznał powstanie za narodowe, a 25 I 1831 pod wpływem
manifestacji ludowej ku czci przywódców dekabrystów — zdetronizował
Mikołaja I Romanowa. Na przełomie I i II 1831 sejm ustalił formy rządu:
utrzymano monarchię konstytucyjną, władza wykonawcza należała do 5-
osobowego Rządu Narodowego. Znaczne kompetencje uzyskał wódz
naczelny mianowany przez sejm, którym został książę Radziwiłł. Rosyjska
ofensywa lutowa pod dowództwem feldmarszałka I.I. Dybicza została, po
bitwach pod Stoczkiem i Wawrem, powstrzymana przez Chłopickiego na
przedpolu Warszawy pod Grochowem (25 II). W myśl planu opracowanego
przez szefa sztabu wojska polskiego, pułkownika I. Prądzyńskiego, armia
polska, dowodzona  przez generała J.Z. Skrzyneckiego, przystąpiła do
ofensywy; zwycięstwa pod Wawrem, Dębem Wielkim (31 III) i Iganiami (10
IV) nie zadecydowały o sukcesie; 26 V wojska polskie poniosły klęskę pod
Ostrołęką. 21 lipca 1831r. dowódca wojsk rosyjskich 
I.F. Paskiewicz  przekroczył ze swą armią dolną Wisłę  i od zachodu zbliżał
się ku Warszawie. Niepowodzenia i nieudolność dowództwa naczelnego
pogłębiły niezadowolenie ludu warszawskiego; 15 VIII, w trakcie
inspirowanych przez Towarzystwo Patriotyczne rozruchów, wdarto się do
więzień i powieszono kilkudziesięciu aresztowanych szpiegów i generałów
podejrzanych o zdradę. J.S. Krukowiecki, nowy prezes rządu, był
zwolennikiem kapitulacji. W pierwszym dniu szturmu na Warszawę 6 IX 
mimo bohaterskiej obrony padła umocniona Wola śmierć poniósł  generała
J.L. Sowiński, a z 7na 8 IX kapitulowała Warszawa. Większość walczącego
jeszcze wojska polskiego pod dowództwem  generał M. Rybińskiego oraz
cywilne kierownictwo powstania przekroczyły granicę pruską i udały się na
emigrację . Ostatnie kapitulowały twierdze Modlin (9 X) i Zamość (21 X).
Klęska powstania listopadowego spowodowana była bierną postawą
dowódców, przewagą liczb rosyjskich wojsk, brakiem pomocy ze strony
państw Europy zachodniej oraz tym, że nie objęło wszystkich ziem polskich.

29 listopada

Stan Wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz
SB zginęło kilkadziesiąt osób. Przygotowywany od sierpnia 1980,
uzasadniany był groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez opozycję
skupioną w "Solidarności", załamaniem gospodarki, możliwością interwencji
radzieckiej. Organem pełniącym funkcję administratora stanu wojennego w
Polsce była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z generałem
W. Jaruzelskim na czele. Przepisy stanu wojennego ograniczały
podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in. godzinę milicyjną (do
maja 1982), zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków
zawodowych (niektóre rozwiązano, np. "Solidarność", Niezależne
Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ZASP, ZLP,
w innych dokonano zmian w kierownictwie, np. w Stowarzyszeniu PAX).
Zmilitaryzowano główne działy gospodarki, zakazano zmian miejsca pobytu,
wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu
sądowym. Działaczy Solidarności, opozycji politycznej oraz kilkunastu
reprezentantów władzy sprzed sierpnia 1980 internowano (łącznie ok. 10 tys.
osób). Polska wyszła ze stanu wojennego niebywale osłabiona zarówno w
sferze ekonomicznej, jak i mentalnej. Gospodarka była na skraju
bankructwa, a dług państwa wzrastał permanentnie. Jednak, co ważniejsze,
poważnie osłabiona została nadzieja społeczeństwa na pomyślne
zakończenie konfrontacji z władzami.

gen. Wojciech Jaruzelski
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Warto obejrzeć Nowości w bibliotece szkolnej 

1.  Trudi Canavan – seria: Prawo Milenium ;
  Złodziejska Magia T.1
  Anioł burz T.2 
2.  Danielle Steel – Anioł Jonny
3.  Bear Grylls – Urodzony by przetrwać
4.  John Green – Papierowe Miasta
5.  James Dashner -  Więzień labiryntu
6.  Brown Pierce – Red Rising
7.  Sophie McKenzie – Jak zdobyć dziewczynę
8.  Adam Lang – Klucze
9.  Emery Lord – Początek mnie i ciebie
10.  Lisa Aldin – Kumpelka

Tonya alias Toni
odkrywa, że ma głowę
do interesów, a
znajomi chłopcy są nie
tylko świetnymi
kumplami, lecz także
bezcennym kapitałem
firmy oferującej
koleżankom ze szkoły
męską asystę, gdy
brak chłopaka lub
potrzebna jest zasłona
dymna usypiająca
czujność rodziców.
Toni/Buła, to taka

typowa chłopczyca.
Jej Przyjaciółmi od
zawsze są chłopcy. A
tu bach! Jeden wybryk
i nagle musi zmienić
szkołę na ŻEŃSKĄ!
Ale nie martwcie się,
pod spódniczką nosi
piłkarskie szorty ;) 
To ogromna zmiana w
jej życiu, potęgująca
obawę, ze wszystko
się zmieni, że oddalą
się od siebie z
przyjaciółmi.

I rzeczywiście dużo
rzeczy się zmienia.
Toni staje się
popularna wśród
koleżanek, interes
kwitnie… do czasu.

Reżyserem filmu
,,Więzień Labiryntu"
jest Wes Ball. Film jest
ekranizacją
bestsellerowej trylogii
autorstwa Jamesa
Dashner'a. Głównym
bohaterem jest
Thomas, w którego
postać wciela się
Dylan O'Brien. Cała
akcja dzieje się w
Strefie, która otoczona
jest tajemniczym i
niebezpiecznym
Labiryntem. Jest to
film kierowany raczej
do młodzieży. Każdy z
nas może znaleźć tam
postać,

która przypadnie mu
do gustu, ale nie
każdemu gatunek
filmu się spodoba.
Aktorzy próbują
pokazać nam ich
bezradność i strach.
Każdą scenę
przeżywamy razem z
nimi. Pod koniec
dowiadujemy się, że
został
przeprowadzony na
nich eksperyment,
ponieważ Ziemia
została spalona przez
Słońce, a wśród
pozostałych
rozprzestrzenia się
śmiertelna choroba-

Pożoga. Tylko
najsilniejsi mogą
przetrwać, a
pozostałych i chorych
trzeba wyleczyć, a
możliwe jest to dzięki
nim, dzięki najlepszym
Streferom. 
 Film dostarcza wielu
niezapomnianych
wrażeń. Odbiorca
angażuje się w fabułę i
z niecierpliwością
czeka na rozwój
wydarzeń. Polecam
,,Więźnia Labiryntu"
wszystkim fanom
takich historii. 

                    K. Ałdaś

Redakcja:
K. Aldaś
A. Ałdaś
D. Kuta
E. Tocaciu
M. Tocaciu

J. Pabiś
J. Duliasz
K, Chudek
M. Wiak
W. Lisicka

- Puk, puk! 
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama? 
- Nie, z zagrożeniem.

Nauczyciel języka
polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba
mnoga do
rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę
pani!

Przybiega dzieciak na
stację benzynową z
kanistrem:
- Dziesięć litrów
benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale
trochę jakby przygasa.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka zadała
coś do domu?
- Nie zdążyła...

Nauczyciel sprawdza
zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty...
Jagoda, kiedy
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy
domowej nie
odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Nauczyciel napisał na
tablicy wzór
chemiczny: 
- Jasiu, co ten wzór
oznacza? 
- To jest, ojej, mam to
na końcu języka... 
- Dziecko wypluj to
natychmiast, bo to
kwas siarkowy!

- Krysiu - pyta
nauczycielka
matematyki - jak
podzieliłabyś cztery
ziemniaki między
pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę
ziemniaczaną!
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