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Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody należy
spróbować i tej.  Józef Piłsudski

Pewnie każdy z
was słyszał o
kimś takich jak
Józef Piłsudski .
Ale nie wiele
pewnie wie kim
on naprawdę był.
A więc Józef
Klemens
Piłsudski urodził
się 5 grudnia
1867 roku w
Zułowie.Umarł 12
maja 1935 roku w
Warszawie.
Ojciec, Józef
Wincenty, był
podczas
powstania
komisarzem
Rządu
Narodowego,
matka –Maria z
Billewiczów  –
pochodziła ze
znanego rodu
szlacheckiego

herbu Mogiła.
Rodzice zawarli
związek
małżeński po
wybuchu
powstania
styczniowego (23
kwietnia 1863).
Był działaczem
społecznym i
niepodległościowym,
żołnierzem,
politykiem.Był
marszałkiem
Polski.
W młodości,
podczas
prowadzenia
działalności
konspiracyjnej,
znany pod
pseudonimami
Wiktor i
Mieczysław.
Wśród
zwolenników
Piłsudskiego,
zwłaszcza z
czasów służby w
Legionach

, używano jego
przydomków –
Komendant ,
Dziadek,
Marszałek oraz
Ziuk.
22 marca 1887
Józef Piłsudski
został
aresztowany pod
zarzutem udziału
w spisku na życie
cara. Piłsudski
nieświadomie
pomógł
zamachowcom,
będąc m.in.
przewodnikiem
po Wilnie
jednego z nich,
próbującego
zdobyć truciznę
niezbędną do
zabicia cara.
Uczestniczył w
wielu ważnych
bitwach np.I
wojna
światowa,wojan
plsko-
bolszewicka,wyprawa
kijowska,bitwa
warszwska, bitwa
pod Niemnem.

W 1899 Piłsudski
ożenił się z Marią z
Koplewskich
Juszkiewiczową,
działaczką PPS,
nazywaną przez
członków partii Piękną
Panią.

 Maria należała do
Kościoła ewangelicko-
augsburskiego, toteż w
celu zawarcia
małżeństwa Piłsudski
zmienił wyznanie. 

Przeszedł na
luteranizm 24 maja w
Łomży, a ślub odbył się
15 lipca 1899 w
kościele we wsi Duża
Paproć.

Patriotyzm to 
szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do
poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra
własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie
silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem,
jego kulturą i tradycją.

A czy ty jesteś patriotą ?

                               
Kasztanka
Pewnie niektórym z
was nasunęło się
kiedyś słowo
kasztanka był to koń
Józefa
Piłsudskiego.Przyszła
na świat 1909 lub 1910
w Czaplach Małych a
padła 23 listopada
1927 roku o piątej
rano, dwa dni po
przewiezieniu jej do
koszar. Sekcja
przeprowadzona przez
płk. Kulczyckiego

potwierdziła
wcześniejszą
diagnozę – pęknięcie
dwóch ostatnich
kręgów grzbietowych.

W koszarach 7. Pułku
Ułanów po ogierach
państwowych
Kasztanka urodziła
dwa źrebięta.
Informacje o stadzie, z
którego pochodziły
ogiery, nie zachowały
się.

Skóra Kasztanki

po śmierci została
zdjęta i wypchana
przez płk. Millaka,
który we
wspomnieniach
wskazał brak
pożądanego efektu
swojej pracy, zaś
szczątki zostały
pochowane obok
klombu przed
budynkiem dowództwa
7.Pułku Ułanów. W
miejscu pochówku
ustawiono głaz z
napisem: Tu leży
Kasztanka, ulubiona

klacz bojowa
Marszałka
Piłsudskiego.

Polsko!

Lekcje historii

Józef Piłsudski

.
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Uroczystość Wszystkich Świętych to nie tylko okazja do
modlitwy za zmarłych, ale przede wszystkim to odkrycie na

nowo tajemnicy Świętych Obcowania. 

Dzieci, młodzież i dorośli z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Humniskach przeżywali tą prawdę wiary w niecodzienny sposób. Po raz drugi Parafia we współpracy
ze Szkołą zorganizowała Bal Wszystkich Świętych. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą
różańcową ze świętymi i Eucharystią. Dopełnieniem radości, którą uczą nas święci była wspólna
zabawa w szkole. Dzieci oraz dorośli wcielili się w postaci swoich świętych patronów. Podczas
dorocznego Balu odbył się konkurs na prezentację swojego Patrona. Dzieci również zmagały się z
przygotowanymi przez Oazę zagadkami o świętych. Ufamy, że czas spędzony na wspólnej modlitwie i
zabawie przybliżył nam niebo i zachęcił do zdobywania wyżyn świętości na co dzień. 

Mamy nadzieję, że Bal Wszystkich Świętych wpisze się już na stałe w pejzaż wydarzeń religijnych i
kulturalnych w Humniskach. 

Do zobaczenia za rok!

Słowa poety
doskonale oddają
sens i atmosferę
uroczystej akademii z
okazji Narodowego
Święta
Niepodległości, która
rozpoczęła się w
naszej szkole w dniu
10 listopada
odśpiewaniem „
Mazurka
Dąbrowskiego” w
obecności pocztu
sztandarowego.
Następnie uczniowie

kl. IV, VII, II i III
gimnazjum pod
kierunkiem M.
Tarnawskiej, D.
Śnieżek i E.
Szczepanik
przedstawili montaż
słowno – muzyczny „
Niepodległość – słowo
piękne jak honor i
męstwo.” Scena, na
której młodzi artyści
prezentowali swe
talenty, stała się
miejscem pełnym
zadumy, refleksji,

pamięci o tych, którzy
na ołtarzu Ojczyzny
złożyli w ofierze to, co
najcenniejsze – życie.
Program był
wzruszającą lekcją
historii, świadectwem
ofiarności pokoleń
Polaków, ich odwagi,
poświęcenia,
przywiązania do
tradycji, języka,
nieprzemijającej
nadziei na odzyskanie
niepodległości i
głębokiej wiary w
potęgę modlitwy.

Dopełnieniem treści
przepełnionych
patriotyzmem stały
się: odpowiednio
dobrane pieśni,
muzyka Szopena i
Bacha w tle oraz
jesienna scenografia
wykonana przez
panie: M. Władykę i A.
Brodzicką - Woźniak.
Społeczność szkolna
doceniła wysiłek
artystów i nagrodziła
ich gromkimi brawami.
To dzięki nim miała

okazję po raz kolejny
uzmysłowić sobie, jak
bezcenną wartością
dla narodu jest
niepodległość – słowo,
które znaczy -(…) bez
strachu spać

  
„ Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem i znów nas odszukał
Nas - zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski
i chwały
Które nam po przodkach w spuściźnie
zostały…”

Dzisiaj Wszyscy Święci mają bal!!!

Zabawa trwa

.

.
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

  Obchodzimy go 5 listopada.Możemy wtedy przypomnieć sobie nasze
ulubione postacie z dzieciństwa. Na pewno każdy z nas ma jakąś
ulubiona bajkę lub postać.Nawet dorosłym się zdarza oglądać
bajki.Myślę ,że w ten dzień każdy z nas powinien pooglądać jakąś bajkę
.Pewnie każdy z nas zna Reksia albo Kaczora Donalda.Oglądanie bajek
wzbogaca naszą wyobraźnię.Na pewno dzieci ,które oglądają bajki mają
wielką wyobraźnię. Myślę ,że dla dzieci lepsza jest bajka niż film gdyż i
tak z filmy za pewne nic nie rozumieją .

Tutaj znajdziecie przykłady bajek odpowiedzcie sobie na pytanie czy je
znacie:
Kopciuszek
Myszka Miki
Reksiu
Kaczor Donald
Śpiąca Królewna
Strażak Sam
Kubuś Puchatek

Jeżeli znałeś te wszystkie bajki to miałeś na pewno udane
dzieciństwo !
myślę,że nie ma kogoś kto nie zna ani jednej bajki stąd.
Jeśli nie wiedziałeś , że istnieje takie święto to teraz już wiesz.
Obchodzenie tego święta jest rzeczą myślę przyjemną !
A teraz pomyśl jaka jest twoja ulubiona postać z bajki a może jest ich
kilka?

Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania

Ten dzień obchodzimy 8 listopada.Został zainicjowany w 2007 roku
przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro- Toques- organizację
zrzeszającą szefów kuchni. Celem święta jest promowanie zdrowego
jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków
żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie o
konsekwencjach złej diety.
Około 22 mln dzieci w Unii Europejskiej cierpi na nadwagę lub otyłość.
W piętnastu krajach członkowskich urzędnicy UE, znani kucharze i
uczniowie szkół biorą wspólnie udział w pokazach zdrowego i
smacznego gotowania oraz w warsztatach promujących zdrowy styl
życia.
Pewnie każdy z nas był kiedyś w restauracji (fast food) i każdy zna
McDonald'a ,KFC itp.Jednak to jedzenie zwane śmieciowym jest bardzo
niezdrowe a zwłaszcza jeśli ktoś nadużywa tego jedzenia.
Lepiej zjeść
Lepiej zjeść owoce lub warzywa.
Zastanówmy się czy:
Nie za dużo jemy fast foodów?
Czy jemy odpowiednią ilość owoców i warzyw?
Czy nasza nadwaga (jeśli ja posiadamy) jest spowodowana
nadmiernym jedzeniem fast foodów?
  JEDZ OWOCE I WARZYWA A BĘDZIESZ ZDROWY

Halloween jest to święto obchodzone najczęściej w
Stanach Zjednoczonych,Irlandii,Kanadzie i Wielkiej
Brytanii. Polega ono na przebieraniu się za różne
straszydła np. za zombie, czarownice, kościotrupy,
wampiry ,mumie, cukierkowe potwory,czarne koty,duchy
itd. Dzieci chodzą po domach i dostają pyszności od
przemiłych i gościnnych gospodarzy,gdy zostaną
zaproszeni do domu wołają ,,cukierek albo psikus" W
Polsce ten zwyczaj pojawił się dopiero w latach 90 i nie
jest aż tak popularne jak w innych krajach.Obchodzony
jest 31 października.Wieczorem można zaprosić
znajomych i porobić sobie straszne żarty i pooglądać
przerażające horrory.Wtedy wszyscy ustrajają domy w
straszne ozdoby.Tworzą w swoich ogrodach okropne i
przerażające cmentarze. Na drzewach wiszą straszne
wiedźmy,duchy i nie tylko.

Czy pies musi gryźć?
Każdego roku w naszej szkole są prowadzone przez pedagoga szkolnego
zajęcia dla klas młodszych na temat bezpieczeństwa w kontaktach ze
zwierzętami.

W tym roku zaprosiliśmy funkcjonariuszy policji podkomisarz Annę
Karaś i aspiranta Łukasza Rogulę z jego podopiecznym psem Reksem. Pan
Łukasz Rogula opowiadał o licznych zadaniach jakie wypełniają pracujące na
potrzeby Policji i innych służb psy. Uczniowie dowiedzieli się także jak wiele
czasu wymaga przygotowanie pieska do wypełniania jego zadań. Zwrócono
także uwagę na obowiązki jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych.
Tematem głównym spotkania był instruktaż jak zachować się w przypadku
ataku, którego przyczyną może być bezpośrednie zachowanie np.
drażnienie pasa ,brak należytego wychowania psa lub niewłaściwy nadzór
nad pupilem.Uczniowie uzyskali cenne rady.

Co zrobić w przypadku ataku psa?
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