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Dzień Kobiet Życzenia
.

Jest to coroczne
święto obchodzone
8 marca od 1910
roku. Pierwszy
dzień kobiet
obchodzony był 28
lutego 1909 r. W
Polsce był
obchodzony na
szeroką skalę do

1993
roku. Prezentami
są najczęściej
kwiaty lub
słodycze. We
Włoszech kobiety
obdarowywane są
gałązkami akacji
srebrzystej. Akacje
srebrzyste

i czekolada są
także
najczęstszym
prezentem w Rosji.
Czasami prezenty
ofiarują swoim
pracownicom
również
pracodawcy.

Wszystko co było
Twoim marzeniem 
Co jest i będzie w
przyszłości, 
Niech nie uleci z
cichym
westchnieniem, 
Lecz niech się
spełni w całości! 
Niech Ci słonko
ciepło gra, 
Niech Twój uśmiech
długo trwa, 

Niech ten radosny
dzień 
Na zawsze Twe
troski odsunie w
cień 
I niech się śmieje do
Ciebie świat, 
Blaskiem
szczęśliwych i
długich lat!

.
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    Narodowy Dzień Pamięci      
      „Żołnierzy Wyklętych”

   1 marca        
      Narodowy

Dzień Żołnierzy  
       Wyklętych

1.02.2017r.

"Ukradkiem na
Wartę płynącą,
Na skrawek
błękitu hen w
kratach,
A kończył dzień
jasny modlitwą
gorącą
Z specgrupy,
gdy wracał po
batach."

.

Narodowy
Dzień Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych” – 

polskie święto
państwowe 
obchodzone
corocznie 1
marca,
poświęcone
pamięci
Żołnierzy
Wyklętych–
żołnierzom

antykomunisty-
cznego i
niepodległościo-
wego
podziemia,
ustanowione na
mocy ustawy z
dnia 3 lutego
2011 roku.
Święto nie jest
dniem wolnym
od pracy.

jest wyrazem
hołdu dla
żołnierzy drugiej
konspiracji za
świadectwo
męstwa,
niezłomnej
postawy
patriotycznej i
przywiązania do
tradycji
patriotycznych,
za krew
przelaną w
obronie
Ojczyzny. Narodowy

Dzień pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”. Narodowy
Dzień pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych” to
także wyraz
hołdu licznym
społecznościom
lokalnym.

.

"Był żołnierz z
munduru odarty,
Chrąży z
kompanii
strzeleckiej,
Grzbiet krwawy
o pryczę oparty,
W podziemiach
katowni
ubeckiej."

"Po śledztwie
już z piętnem
wyroku,
W więzienne
obleczon
łachmany.
W dal w kraty
spoglądał o
zmroku,
Z świtaniem, w
łąk, w lasów
dywany."

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 25 02/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

Wiadomości ze
szkolnego korytarza

Konkurs Wiedzy
o HIV i AIDS

Najładniejszy
zeszyt

Pogadanka
z

sierżantem 

 17 lutego
odbyło się
spotkanie dla
gimnazjalistów
z panią policjant
na temat:
cyberprzemocy
i dopalaczy. 

17.02.2017r. w
Publicznym
Gimnazjum w
Strzelcach
Krajeńskich
odbył się XIV
Powiatowy
Konkurs Wiedzy
o HIV/AIDS.
Uczniowie
rozwiązywali
test , który
składał się z
pytań
zamkniętych i
otwartych.

  Naszą szkołę
reprezentowali :
Michalina
Sztandera która
zajęła III miejsce
, Julia Dworak,
Anna
Kaźmierczak ,
Jakub
Łyczewski ,
Aleksandra Sęk.

.

W klasach I-III
SP
rozstrzygnięto
konkurs na
najładniejszy
zeszyt. W klasie
I zwyciężyła
Roksana
Grabska, w
klasie II Karolina
Pajtel a w klasie
III Natalia
Rzepecka.
Wyróżniono
zeszyty
uczennic klasy
I:

Doroty Bednarz,
Aleksandry
Maniewskiej,
Barbary Kowalik
oraz ucznia
klasy II: Patryka
Pruszyńskiego.

i niezapowie-
dzianej
kartkówki. Tego
dnia zostały
rozdane
walentynki,
które uczniowie
wysłali pocztą
walentynkową.

14 lutego w
naszej szkole
na każdym
kroku można
było spotkać
amorka lub
serduszko,
ponieważ każdy
kto się przebrał
był  tego dnia
zwolniony od
odpowiedzi
ustnej 

.

.

.
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ŚWIĘTA, O KTÓRYCH
NIE MACIE POJĘCIA

DZIEŃ PIEGÓW

DZIEŃ
TEŚCIOWEJ

DZIEŃ 
DENTYSTY

1 marca-W
kalendarzach
nie znajdziecie
tego święta,
jednak istnieje i
z tej okazji
poświęćmy
chwilę tym
plamkom na
skórze. 

5 marca
obchodzony jest
Dzień Dentysty.
W niektórych
krajach jest to
równie ważne
święto jak np.
Dzień
Nauczyciela, nie
we wszystkich
obchodzi się je

tego samego
dnia.

Święto
obchodzone 5
marca.
Powstało jako
wyraz szacunku
dla teściowych.
Za obecność i
pomoc.
Początkowo
święto miało

charakter
medialny. Coraz
częściej jest
traktowane jako
poważne święto
w Europie.

1 marca-
Odchudzanie to
grubsza
sprawa,
zwłaszcza w
czasach
niebezpiecznie
wychudzonych

modelek i
Photoshopa.
Dzień
Puszystych ma
za zadanie
uświadomić, że
duże też może
być piękne.

Celebrowanie
obfitych
kształtów to
także sprzeciw
wobec
dyskryminacji
osób z
nadwagą, które

często czują się
nieakceptowane
przez
otoczenie 

.

.

.

.

.

.

.

.
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"Kwiat kalafiora"

to jedna z części Jeżycjady.

       "Daj mi          
   odpowiedź"      

Prawdziwa
historia

"Nawet o tym nie
myśl"

"Daj mi
odpowiedź" to
uchwycenie
młodości,
przeniesienie
skrawka
dojrzewania na
papierowe
strony. 

.

Książka
opowiada o
rodzinie
państwa
Borejków i ich
problemach.
Akcja rozgrywa
się w Poznaniu.

Jest to trzeci
tom cyklu
Małgorzaty
Musierowicz,
który nosi
nazwę
"Jeżycjada".
Warto również

dodać, że
"Kwiat kalafiora"
został wpisany
na
Międzynarodową
Listę Honorową
im. Andersena
przez Jury

IBBY przy
UNESCO w
1982 roku, a w
1981 roku
otrzymał
"Srebrne
Koziołki".

.

"Dziewczyna,
która pokonała
ISIS" jest dosyć
przykrą lekturą.
Opowiada ona
prawdziwe losy
18-letniej
dziewczyny,
która została
wzięta

na niewolnicę.
Udało się jej
jednak
przetrwać, uciec
przez pustynię i
trafić do obozu
dla uchodźców. 

.

Bohaterowie
powieści to
młodzi ludzie,
którzy zmierzają
się z dość
nietypowym
problemem.
„Nawet o tym
nie myśl”
otwiera cykl o
grupie

nastolatków,
którzy potrafią
czytać w
myślach.
Wydaje im się,
że to całkiem
przydatna i
zabawna
umiejętność.

.

.

.

..

.

.
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Dowcipy 

Śmiechu warte! Ale śmieszne !

Ale
śmieszne!

.

.

Nauczyciel
napisał w
dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka
Zosia jest
nieznośną
gadułą.
Nazajutrz
dziewczynka
przyniosła
dzienniczek z
adnotacją ojca:
- To pestka
gdyby pan
słyszał jej
matkę!

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka
jest dłuższa:
Ren czy
Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu.
A o ile jest
dłuższa?
- O sześć liter.

Jasio przynosi
do domu torbę
pełną jabłek.
Mama pyta go:
- Skąd masz te
jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o
tym? - pyta
mama.
- No pewnie,
przecież mnie
gonił!

Jaś z tatą są w
operze. Jaś
pyta:
- Tato, czemu
ten pan grozi tej
pani kijem?
- On jej nie
grozi, on
dyryguje.
- To czemu ta
pani krzyczy?

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

Jasiu ma
problem z
przecinkami -
zupełnie nie wie,
gdzie je stawiać.
Po powrocie ze
szkoły oznajmia
mamie:
- Znowu pała z
dyktanda...
- Niemożliwe! -
mówi mama -
Pokaż zeszyt!
- Matka czyta,
co napisał syn:
"Do chaty

wszedł myśliwy
na głowie, miał
czapkę na
nogach, nowe
buty, z
cholewkami w
zębach,
papieros w
oczach, świeciła
mu radość."

.

.
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Bundesliga. Niemcy wychwalają
Lewandowskiego. Bayern znowu

torturował HSV.

MŚ w Lahti

WTA Dubaj

MŚ w Lahti

Ewelina
Marcisz i
Justyna
Kowalczyk
zajęły 9
miejsce w
sprincie
drużynowym
stylem
klasycznym na
MŚ w Lahti.

Skocznia HS
100 w Lahti nie
należała do
Polaków. Po
czwartym
miejscu Kamila
Stocha, piątym
Macieja Kota i
ósmym Dawida
Kubackiego
wszyscy

w naszej kadrze
odczuwają
niedosyt.

Bayern
Monachium
wygrał z HSV
aż 8-0, a
niemieckie
media
wychwalają po
tym meczu

Roberta
Lewandowskiego,
autora hat-
tricka. Zwracają
też uwagę na
znakomite
wyniki Bayernu
z HSV, któremu

w ostatnich
siedmiu
meczach strzelił
aż 44
gole!"Abendzeitung"
dał
Lewandowskiemu
najwyższą

możliwą notę - 1
(w skali 1-6).

.

.

.

Rozstawiona z
"czwórką"
Agnieszka
Radwańska
odpadła w 1/8
finału turnieju
WTA Premier na
kortach
twardych

w Dubaju (pula
nagród 2,365
mln dol.). Polska
tenisistka
przegrała z mało
znaną 17-letnią
Amerykanką
Catherine Bellis
4:6, 6:2, 2:6...

.

.

.

..
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