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Świętowaliśmy odzyskanie niepodległości przez Polskę i Tarnów

Ola ze stypendium
Prezesa Rady Ministrów

.

.

Uczennica klasy 3e,
Aleksandra Anioł
otrzymała Stypendium
Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2017/2018.
Uroczystość wręczenia
dyplomów odbyła się w
Kuratorium Oświaty w
Krakowie. 
Stypendium Prezesa Rady
Ministrów może otrzymać
uczeń, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole

średnią ocen lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w
co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki, a w
pozostałych dziedzinach
wiedzy wyniki co najmniej
dobre.               

11 listopada to
najważniejsze polskie
święto narodowe.
Upamiętnia moment
odzyskania przez Polskę
wolności po 123 latach
niewoli. Społeczność
naszej szkoły nie
zapomina o tak ważnym
dniu i wspólnie
obchodzimy go na różne
sposoby.
Jak co roku
przygotowaliśmy kotyliony
upamiętniające odzyskanie
przez Polskę niepodległości,
które następnie
rozdawaliśmy na ulicach
miasta. Biało-czerwone
rozetki cieszyły się dużym
powodzeniem. Młodzież VII
liceum miała również okazję
wykazać się uzdolnieniami
artystycznymi.

Zorganizowany został
konkurs plastyczny „Polskie
drogi do niepodległości”.
Więcej o tym, jak
społeczność naszej szkoły
świętowała 99. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę i Tarnów
przeczytacie na str.  5, 6, 7. 
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Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Olimpiada z języka łacińskiego

Palenie papierosów
jest co roku
przyczyną
przedwczesnej
śmierci 5 milionów
dorosłych osób na
całym świecie.
Światowy Dzień
Rzucania Palenia
Tytoniu
obchodzony jest w
Polsce od 1991 r.
W dniu 16.11.2017
roku obchodzimy
Światowy Dzień
Rzucania Palenia
Tytoniu.
Zorganizowaliśmy

wystawę dotycząca
profilaktyki i
szkodliwemu 
wpływowi związków
występujących w
dymie papierosowym
na zdrowie
człowieka. Tego dnia
odbył się finał
konkursu na Plakat i
Hasło
Antynikotynowe
zorganizowane
wśród uczniów 
przez panią
Agnieszkę Kanię i
panią Jolantę Pałach-
Niziołek. 

Światowy Dzień
Rzucania Palenia
Tytoniu - to
odpowiednia chwila,
w której nagrodą jest
życie i zdrowie
każdego człowieka.
Bardzo ważna jest
motywacja, cos co
stanowi argument,
żeby przestać palić.
Tym wezwaniem
zachęcamy
wszystkich palaczy
do odstawienia
papierosów chociaż
na jeden dzień.
Papierosy pali prawie

9 mln Polaków,
palenie tytoniu jest
przyczyna aż 90
proc. zachorowań na
raka płuc. 
Palenie tytoniu to
uzależnienie, którego
skutki są śmiertelne i
jest przyczyna około
30 proc.  zgonów
powodowanymi
nowotworami. Tytoń
co roku zabija na
świecie 4 mln ludzi,
około 10 mln
Polaków pali
regularnie 15-20
sztuk papierosów
dziennie. 

Obecnie nie ma już
wątpliwości, że
palenie papierosów
szkodliwie działa na
zdrowie człowieka.
Gdy pali dziecko,
konsekwencje
uzależnienia od
nikotyny są jeszcze
gorsze. 
Im dłużej trwa nałóg i
im wcześniej się
zacznie, tym bardziej
organizm jest
wystawiany na
działanie
szkodliwych
substancji. Dochodzi

do tego negatywny
wpływ na rozwój
dziecka, które ze
względu na
uzależnienie od
papierosów osiąga
gorsze wyniki w
nauce i sporcie.
Największym
zagrożeniem jest
jednak rak płuc,
którego
bezpośrednią
przyczynę stanowi
właśnie palenie
papierosów.

.

Uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli
w etapie szkolnym
XXXVI Olimpiady
Języka Łacińskiego. 
W trakcie zmagań
uczestnicy zmierzyli
się z tekstem Geliusza
o Tarkwiniuszu
Pysznym, ostatnim
królu Rzymu. 
Zadaniem uczniów było
dokonać dosłownego
przekładu wybranego
fragmentu tekstu
łacińskiego i
przedstawić go zgodnie
z wymogami
współczesnego języka
polskiego. 
Z niecierpliwością
będziemy oczekiwać

na wyniki regionu
Polski południowo-
wschodniej.

.
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Z "Siódmym" dookoła świata

Nowa Zelandia
Nowa Zelandia czyli
Kraj Długiej Białej
Chmury, jest to
państwo wyspiarskie
położone na półkuli
południowej w
Oceanii. Jest to
odległy kraj z
pięknymi
krajobrazami, które
mieliśmy okazję
widzieć na planie
filmowym „Władcy
Pierścieni”. 
O dziwo to piękne
państwo nie było
zaludnione do roku
około 1280, a obecnie
zamieszkuje je tylko
4,5 mln. Ludności.
Rdzennymi
mieszkańcami Nowej
Zelandii są Maorysi,
którzy swoim

wyglądem nie robią na
Europejczykach
dobrego wrażenia, są
oni zwykle potężni i
wytatuowani od stóp
do głów.
 Co do potraw
narodowych w Nowej
Zelandii to wyglądają
one bardzo smacznie.
Na śniadanie jadają
oni zazwyczaj
Poached eggs, czyli
jajka w koszulce
serwowane na toście
z chrupiącym
bekonem na boku. 
Inną śniadaniową
opcją jest Big breakie,
czyli po prostu jajka
przygotowane w
sposób wybrany
przez klienta,
grillowane pomidory,

smażone pieczarki,
bekon, kiełbasa,
zapiekana fasola i
tost. 
 Co do obiadów to
mieszkańcy Nowej
Zelandii preferują
mięso podawane w
różny sposób.
Najczęściej jadają
baraninę, dziczyznę i
wołowinę. Jednym z
najpopularniejszych
dań jest danie
Fish&Chips czyli
znana na całym
świecie ryba z
frytkami. Lubiana jest
także mięsna, mini
tarta czyli Pie,
wypełniona zazwyczaj
baraniną lub
dziczyzną.
Na deser uwielbiają

popularny tort bezowy
Pavlova, który
pochodzi właśnie z ich
kraju, a także lody o
smaku wanilii i
lodowych plastrów
miodu.
Może teraz kilka słów
o sporcie. Jednym z
najpopularniejszych
sportów w Nowej
Zelandii jest rugby.
Jest to gra zespołowa,
kontaktowa, której
celem jest zdobycie
jak największej ilości
punktów
zdobywanych poprzez
przyłożenia lub
kopnięcia piłki w
bramkę.
Reprezentacja Nowej
Zelandii nosi nazwę All
Blacks i przed

każdą swoją
rozgrywką
przedstawia swój
znany na cały świat
taniec wojenny sportu,
czyli hakę.
Alicja Kozioł, klasa 3b
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Listopadowy konkurs fotograficzny

.

W listopadzie
mieliście za zadanie
sfotografować
swoje pomysły na
jesienne wieczory. 
Tym razem
równorzędne
pierwsze miejsce

otrzymują: Angelika
Klich 2b i Kinga
Nalepa 3b. 
Gratulujemy! 
Natomiast tematem
grudniowego
konkursu będą
oczywiście

Boże Narodzenie.
Fotografujcie
wszystko, co się
Wam kojarzy ze
świętami: choinki,
dekoracje,
świąteczny stół,
ozdoby w zbliżeniu,

odświętne stroje,
potrawy...

.
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Świętujemy odzyskanie niepodległości

11 listopada to
najważniejsze
polskie święto
narodowe.
Upamiętnia moment
odzyskania przez
Polskę wolności po
123 latach niewoli.
Społeczność naszej
szkoły nie zapomina
o tak ważnym dniu i
wspólnie
obchodzimy go na
różne sposoby.
Jak co roku
przygotowaliśmy
kotyliony
upamiętniające
odzyskanie przez
Polskę
niepodległości,

które następnie
rozdawaliśmy na
ulicach miasta. Biało-
czerwone rozetki
cieszyły się dużym
powodzeniem. 
Młodzież VII liceum
miała również okazję
wykazać się
uzdolnieniami
artystycznymi.
Zorganizowany
został konkurs
plastyczny „Polskie
drogi do
niepodległości”.
Młodzi artyści
musieli wykonać
plakat w dowolnej
technice. Trzeba
przyznać,

że wszyscy wykazali
się sporą
pomysłowością, a
ich pracę mogliśmy
podziwiać na
korytarzu oraz w
holu naszej szkoły. 
Wysłuchaliśmy także
słowno-muzycznej
audycji poświęconej
99. rocznicy
odzyskania przez
Polskę
niepodległości.
Natomiast 10 listopada grupa
uczniów VII liceum uczestniczyła
w rajdzie patriotycznym
"szlakiem legionistów -
Łowczówek". Corocznie do
Łowczówka przybywają
piechurzy, aby uczcić pamięć tu
poległych, kolejna rocznicę
odzyskania niepodległości oraz
drogę do wyzwolenia.
Przewodnik zainteresował
uczniów wykładem o działaniach

na froncie I wojny światowej. 
Na zakończenie obchodów dnia
niepodległości w naszej szkole
zorganizowany został konkurs
piosenki oraz poezji patriotycznej
i żołnierskiej. Celem było
rozwijanie zainteresowań
młodego pokolenia Polaków
pieśnią patriotyczną i żołnierską,
poszerzenie edukacji
patriotycznej o prezentację
działań o charakterze
artystycznym, upowszechnianie
historii naszego kraju poprzez
piosenkę, a także stworzenie
uczniom możliwości zdrowego
współzawodnictwa.

Klaudia
Korzeniowska, klasa
2b

. .
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Świętujemy odzyskanie niepodległości

Z pamięci nam wypada
11 listopada

.

.

.

11 listopada 1918 roku, po 123
latach zaborów, Polska
odzyskała niepodległość. Był to
niewątpliwie wspaniały
historyczny dzień, 
w którym nasza ojczyzna stała
się niepodległa i wolna. 

Pytanie jednak czy
współcześni Polacy, 
a zwłaszcza ci młodzi,
zdają sobie sprawę jak
ważne było to
wydarzenie.
Aktualnie młodzież nie
interesuje się zbytnio
historią swojego
narodu. O ile niektórzy
jeszcze potrafią
pokojarzyć niektóre
daty czy postacie
historyczne, reszta nie
zwraca na to
najmniejszej uwagi.
Ludzie żyją w
przeświadczeniu „było,
minęło”. Po co się
przejmować tym co
było? A może po ty, by
mieć jakiekolwiek
pojęcie o swoim

narodzie, domu i
wykazać się
patriotyzmem.
Młodzież zapytana o
11 listopada w
większości krótko
odpowiada „ Narodowe
Święto
Niepodległości”. W
takim razie czym ta
niepodległość jest? -
„Nigdy się nad tym nie
zastanawiałem, ale
krótko mówiąc,
państwo nikomu
niepodlegające”.
Niektórzy są w stanie
jeszcze określić datę,
bądź kojarzą z tym
wydarzeniem Józefa
Piłsudzkiego. W
większości jednak ta
wiedza opiera się
jedynie na „kojarzeniu”.
Podsumowując,
młodzież nie posiada
aktualnie

zbyt szerokiej wiedzy
historycznej, nie
interesuje się
przeszłością. Nie
można tego mówić o
wszystkich bo z
pewnością znajdzie się
wielu patriotów. Mimo
to czasem powinniśmy
przywiązać większą
uwagę nie tylko do
obchodzenia święta,
ale i rozumienia jego
obchodów.

Zuzanna Ptasznik,
klasa 2b

.
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Świętujemy odzyskanie niepodległości

Co dzisiejsza młodzież
wie o odzyskaniu
niepodległości?

Co dzisiejsza
młodzież wie o
odzyskaniu
Niepodległości?
Młodzież w
dzisiejszych czasach
żyje wśród dominacji
nowoczesnej
technologii. Bardzo
łatwy dostęp do
zasobów wiedzy,
informacji w
Internecie nie zawsze
owocuje tym, że
stajemy się bogatsi o
nową wiedzę.
Historia jest jednym z
przedmiotów
szkolnych, z której
możemy choć w
pewnym stopniu
wynieść informacje
na dany temat. 
Fakt odzyskania
przez Polskę
Niepodległości jest
bardzo ważnym
wydarzeniem w
historii Polski, lecz
czy młodzież wie
kiedy to się stało?
Przypomnijmy, że
Polska po 123 latach
odzyskała
niepodległość 11
listopada 1918 roku, a
Tarnów był pierwszym
miastem, które ją
odzyskał. Z okazji

Narodowego Święta
Niepodległości
organizowane są
akademie
upamiętniające to
wydarzenie, lecz w
naszej szkole VII LO w
Tarnowie została
przeprowadzona
sonda uliczna, która
będzie mogła pokazać
nam obraz wiedzy
mieszkańców
Tarnowa. Jak się
okazuje tylko niewielki
procent może
pochwalić się z wiedzy
na ten temat.
- Jeśli mam być
szczera nie jestem
miłośniczką historii i
temat odzyskania
przez Polskę
Niepodległości jest mi
kompletnie obcy -
mówi jeden z uczniów
tarnowskiego liceum. 
Inna uczennica mówi
tak - Historia jest moim
ulubionym
przedmiotem, a na
temat odzyskania
przez Polskę
Niepodległości
mogłabym mówić
godzinami. Dla mnie
rzeczą oczywistą i
jasną jest, że Polska
odzyskała

Niepodległość 11
listopada 1918 roku, a
przyczynił się do tego
Józef Piłsudski. Warto
też zaznaczyć, że
Tarnów jako pierwszy
odzyskał
niepodległość 31
października 1918
roku.
Jak widać wiedzą na
temat odzyskania
Niepodległości przez
Polskę mogą się w
większej części
pochwalić osoby, dla
których historia coś
znaczy, które chcą
zagłębiać swoją
wiedzę w tym temacie.
Miejmy jednak
nadzieję, że
ostatecznie większa
część młodzieży wie
cokolwiek o
odzyskaniu przez
Polskę niepodległości.

Ewelina Nalepa, klasa
3b
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Podnieś wzrok, pomyśl, 
odkryj sens...

Pomagamy Mikołajowi

Święty Jan Paweł II
powiedział kiedyś:
"Życie jest
pielgrzymką ciągłych
odkryć; odkrywania,
kim jesteście,
odkrywania wartości,
które nadają kształt
waszemu życiu. Ta
podróż nigdy się nie
kończy. Przez całe
życie wciąż od nowa
musicie potwierdzać
wartości, które nadają
kształt Wam samym i
światu". 
Te słowa stały się
mottem trwającego

w naszej szkole
wydarzenia
kulturalnego
zatytułowanego:
"WARTOŚCiowy
TYDZIEŃ". Jest to
część projektu
"Poszukiwacze skarbu
Jana Pawła II", którego
uczestnicy uczyli się
przekazywać wartości
i idee poprzez kulturę.
W holu naszej szkoły
znajduje się wystawa
fotografii, która
powstała we
współpracy z uczniami
I Liceum

Ogólnokształcącego w
Tarnowie. Zdjęcia
uczniów mają
zachęcić do
zamyślenia nad tym,
co nadaje sens
mojemu własnemu
życiu - zapraszamy do
ich obejrzenia i do
refleksji nad
wartościami, które
kierują naszym
życiem...

.

.

Nobliści w szkolnej bibliotece

.

Po raz kolejny ruszyła
akcja "Pomóżmy
Mikołajowi dotrzeć na
Kresy". W dniach
17,18 XI uczniowie
naszego liceum
zbierali artykuły
spożywcze,

chemiczne oraz
szkolne na rzecz
polskich rodzin
mieszkających na
Kresach. Zbiórka miała
miejsce w
supermarketach -
Dąbrówka,

Hala Tuchowska, a
także w Auchan. 

.

.
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