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Kardynał Stefan Wyszyński patron naszej szkoły

Czym interesował się
 Stefan Wyszyński?

Trochę mniej znanych informacji o naszym
Patronie

Jednym z głównych zainteresowań Prymasa była sztuka. 
Kardynał interesował się starochrześcijańskimi bazylikami
Rzymu, polskimi kościołami romańskimi i gotyckimi.

Studiował i rozpamiętywał  róże dzieła sztuki, także publikacje
bardzo specjalistyczne, jak Katalog zabytków sztuki w Polsce.
Znał też wiele innych książek o stylach, estetyce i ikonografii.

Prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy przywrócenie
dawnej urody katedrze gnieźnieńskiej i odbudowę katedry
warszawskiej, przypomnienie o polskości Wrocławia i jego
najstarszych zabytków. 

Prymas był inicjatorem odbudowywania wielu monumentalnych
katedr, ale i małych kościółków.
Do końca swoich dni w szufladzie swojego gabinetu
przechowywał mały fragment witraża z wizerunkiem Matki
Boskiej Częstochowskiej, który znalazł w ruinach katedry
warszawskiej.

Będąc na Ziemiach Zachodnich odnalazł porzucony w błocie
zabytek - kropielnicę z motywem liści akantu - styl
niespotykany na naszych ternach tzw. wczesnobizantyjski. Po
starannej konserwacji zabytek został umieszczony w kruchcie
bazyliki św. Jana w Warszawie.

Prymas z uwagą  śledził  wykopaliska archeologiczne
prowadzone zarówno w metropoliach, jak i małych, polskich
miasteczkach.

Patron naszej
szkoły

Jak powszechnie wiadomo kardynał
Stefan Wyszyński jest patronem
naszego gimnazjum i w pełni zasłużył
na sprawowanie tej funkcji. 
Otóż kardynał Stefan Wyszyński
(3.07.1901-28.05.1981r.) żył w trudnych
dla naszego państwa czasach. 
Był świadkiem obydwu wojen
światowych, aktywnie działał w ruchach
powstańczych oraz troszczył się o
rozwój młodzieży. Od 1948 roku pełnił
funkcję prymasa Polski. Więcej
informacji 
można zdobyć wchodząc w zakładkę
kącik patrona na stronie głównej szkoły.

PG 4 Siedlce



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 25 05/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do piątku

 Co robić, gdy zobaczysz potrącone lub ranne
 zwierzę?

 Ciepłe, wiosenne dni zachęcają do wyjścia z  domu
 i wyjazdów za miasto. Niestety, to także  czas, gdy
 na drogach ginie więcej zwierząt. Nie  tylko psów i
 kotów, ale także tych dziko żyjących.  Część
 potrąconych zwierząt ulega ciężkim  wypadkom,
 ucieka w najbliższe zarośla i cierpi  godzinami –
bez  pomocy.
 Może być inaczej i to właśnie Ty możesz to  
 zmienić. Poniżej kilka wskazówek, jak zachować
się w takiej sytuacji.

1. Zatrzymaj się. 
2. Oceń stan zwierzęcia.

Zwróć uwagę, czy się porusza i czy widać
jakieś zewnętrzne obrażenia. Nie podchodź
zbyt blisko do dzikich gatunków zwierząt, nie
są przyzwyczajone do widoku człowieka. Mogą
się jeszcze bardziej przestraszyć i próbować
uciekać lub bronić się.

3. Widząc leżącego nieruchomo kota lub psa,
podejdź do niego powoli i powiedz coś
spokojnym głosem. Sprawdź czy oddycha.
Jeśli tak, to postaraj się przenieść go delikatnie
na twardą powierzchnię, np. karton lub deskę.
Przyjrzyj się, czy zwierzę nie krwawi i w razie
potrzeby spróbuj zatamować krwotok np.
bawełnianą koszulką.
Zaczekaj do czasu przyjazdu pomocy. 

Jeśli poszkodowanym będzie pies zrób pętlę z szalika
lub  apaszki i zarzuć zwierzęciu na szyję. Następnie
weź  kawałek np. bandaża i przewiąż go dookoła
pyska,  zaciśnij węzeł, zawiąż go od spodu i
przeprowadź  końcówki za uszami psa i zwiąż
ponownie. Jeśli nie  jesteś w stanie sobie poradzić
zadzwoń po pomoc,  nie ryzykuj pogryzienia.

1. Zadzwoń po pomoc, np. na policję. Powiedz, że
znalazłeś na drodze ranne zwierzę. Poproś o
pomoc w przetransportowaniu zwierzęcia lub
zapytaj o adres lecznicy. Jeśli zechcesz
samodzielnie przewieźć poszkodowane zwierzę
do wskazanego weterynarza, nie będziesz musiał
płacić za wizytę.

 A co potem?

Jeśli zechcesz przygarnąć poszkodowanego psa lub
kota, poproś weterynarza o kontakt, gdy zwierzę
poczuje się lepiej. Wiedz, że udzielenie pierwszej
pomocy nie wiąże się z obowiązkiem jego adopcji.
Uratowane przez Ciebie zwierzę trafi po
rekonwalescencji do schroniska.

Nie zwlekaj z pomocą! W większości przypadków
 potrącone zwierzęta da się uratować. 

Ranne zwierzę

Sezon na jeża

Google
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                            Koniec roku tuż..., tuż...
                                                       

                                   Poradnik poprawkowicza

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie
roku szkolnego. Oznacza to poprawy
sprawdzianów i podciąganie ocen. Dziś
damy wam kilka rad jak się uczyć by w
głowie pozostało coś dłużej.

Zaplanuj czas na naukę.
Nie przerobisz zbyt dużej ilości materiału w jeden
dzień, więc racjonalnie go rozłóż na poszczególne
dni tygodnia.

Wyłącz internet i telefon.
Serial i media społecznościowe nie sprzyjają
zdobywaniu wiedzy. Zrezygnuj z nich podczas
nauki.Możesz nawet zainstalować aplikacje ,która
ci w tym pomoże.

Odkryj swój sposób na naukę.
Kolorowe notatki ,czytanie tekstu na głos, mapy
myśli itd.. Jest wiele sposobów ułatwiających
zapamiętywanie.Odkryj co działa dla ciebie
najlepiej.

Uwierz w siebie.
Możesz to zrobić!

Utożsamiaj naukę z przyjemnością.
Szklanka gorącej czekolady, świeczki o
przepięknym zapachu , czy nauka z tymi rzeczami
jest katorgą.
Podczas nauki warto mieć coś, co sprawia, że ten
czas nie jest aż tak straszny.

Wypróbujcie nasze rady. Próbować zawsze warto!
 

Życzymy połamania długopisów i
świetnych ocen na zakończenie roku.
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W maju zachwycamy się pięknem kwitnących sadów
owocowych.
Czy wiecie, że odmiany jabłoni mają trochę inne kolory
kwiatów? Są wśród nich gatunki ozdobne, takie jak np.
jabłoń purpurowa, której kwiaty przybierają kolor
intensywnego różu. Drzewo to stanowi ozdobę ulic,
często wysadzane jest na miejskich skwerkach i
osiedlach.
Lekko różowy odcień kwiatów ma jabłoń domowa (rys.
1 od lewej). 
Bywają gatunki, których kolory kwiatów są zupełnie
białe.

Piękno majowych sadów

Równie wspaniałe kwiatostany prezentują drzewa
wiśni. W Polsce w stanie naturalnym występują
tylko dwa gatunki wiśni: wiśnia karłowata oraz
czereśnia ptasia. Jako, roślinę ozdobną sadzi się
wiśnię piłkowaną, popularnie nazywaną japońską.
Wiosną obsypuje się różowym kwiatostanem
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