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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI WIELKOPOLSKI (1919-2019)

  52 dni walki (od 27 grudnia do 16 lutego 1919 roku)

1 900 000 sztuk amunicji wydanych powstańców w I. połowie stycznia 1919

32 000 żołnierzy w Armii Wielkopolskiej w lutym 1919 roku

2 289 poległych i zmarłych Wielkopolan

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY,  PAMIĘTAMY! 

DZIĘKI WAM WIELKOPOSKA JEST POLSKA!

Chwała PowstańcomCześć Powstańcom!

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI WIELKOPOLSKI
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE (1918-1919)

52 dni walki (27.12.1918 - 16.02.1919),  20 000 karabinów i  1 900 000 sztuk amunicji wydanych

 od  01-15.01.1919, 32 000 żołnierzy w Armii Wielkopolskiej w lutym 1919,  20 minut walki 
 

powstańców o Stację Lotniczą Ławica, 2 289 poległych i zmarłych Wielkopolan

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY, DZIĘKI WAM WIELKOPOLSKA JEST POLSKA! PAMIĘTAMY!

źródło: Muzeum Powstania Wielkopolskiegoźródło: Muzeum Powstania Wielkopolskiego
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Wystawa ,,Dowody patriotyzmu"

   Za nami 365 dni starego roku. Dla Polaków był on wyjątkowy, ponieważ świętowaliśmy setną rocznicę
odzyskania niepodległości. W latach 1918- 2018 nasi przodkowie musieli walczyć w czasie II wojny światowej, a
poźniej z komunistami. Z okazji tej szczególnej rocznicy biblioteka szkolna poprosiła uczniów, by przynieśli do
szkoły przedmioty, które są dowodem miłości do ojczyzny pradziadka, prababci, dziadków, wujków, rodziców...
   Dzieci chętnie przyniosły różne pamiątki rodzinne, które są świadectwem patriotyzmu członków rodziny.
Przyniesiono stare zdjęcia patriotów, różne medale i odznaczenia, strój żołnierza, maskę przeciwgazową, stare
monety i inne. Była to jedna z akcji, dzięki której uczczono w naszej szkole rocznicę odzyskania wolności przez
Polskę. Wszystkie przyniesione pamiątki można było zobaczyć na wystawie w bibliotece szkolnej.

     
Niezwykła opowieść naszej uczennicy o kobiecie, która przeżyła piekło Auschwitz...

     Z okazji okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbyła się niezwykła
lekcja historii. Uczniowie klasy VIII mieli okazję wysłuchać prawdziwej historii o życiu kobiety, która przeżyła
pobyt w trzech obozach w czasie II wojny światowej. Uczennica klasy VIII, w sposób niezwykły, opowiadała o
pobycie w Auschwitz swojej (żyjącej jeszcze) cioci - Zofii Posmysz.

    Uczniowie klasy VIII, z wypiekami na twarzy, słuchali szczegółów z życia obozowego pani Zofii. Były
informacje o eksperymentach medycznych, które przeprowadzano na pani Zofii, czynnikach, które pomogły jej
przeżyć oraz wątek miłości obozowej. Referująca opowiadała o działalności literackiej byłej więźniarki po II wojnie
światowej oraz przyniosła kilka książek autorstwa Zofii Posmysz, które uczniowie mogli obejrzeć i pożyczyć od
koleżanki. To była niezapomniana lekcja historii...

O tym, jak uczciliśmy stulecie odzyskania niepodległości



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 23 01/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Czas na przerwę

Posmysz Zofia

Byłam numerem

     
     ZOFIA POSMYSZ

  Zofia Posmysz to jeden z ostatnich żyjących świadków tragedii II wojny światowej. Więziona w trzech
niemieckich obozach. Po zakończeniu wojny autorka słuchowisk, opowiadań, powieści i scenariuszy. 
    Zadebiutowała w 1945 roku wspomnieniami ,,Znam katów z Belsen...".  Pracowała między innymi w Polskim
Radiu współtworząc powieść radiową ,,W Jezioranach". Jej najbardziej znanym utworem jest ,,Pasażerka", w
której pojawia się wątek Auschwitz. W obszernym wywiadzie ,,Królestwo za mgłą" opowiada o swoich
obozowych doświadczeniach - „Pisarka detalicznie opisuje grozę Auschwitz, nie szczędzi opisów rozlatującej się
fizjologii więźniów i sadyzmu obozowych kapo”.
    Zofia Posmysz została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1964
roku oraz Nagrodą Dialogu dla osób zasłużonych dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich w 2015 roku.

źródło: Wikipedia

Od kilku lat współpracuję z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Uważam, że jest to
mój obowiązek. Jeżeli przeżyłam, to widocznie po coś. To, co się w tej chwili dzieje, jest dla mnie szalenie ważne
także dlatego, że te moje postaci, które przecież mają swoje prototypy, będą żyły dzięki muzyce (...) Nie daję o
przeszłości zapomnieć. Także poza granicami Polski.

                                                   Zofia Posmysz ,,Życie Warszawy", 04.10 2010    źródło: Wikipedia

źródło: Wikipedia

źródło: Google grafika
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Nowości w bibliotece szkolnej

Nowości

  
Nowości w bibliotece szkolnej

   
  W ostatnim czasie biblioteka szkolna zakupiła
nowe książki. Zakup nowych woluminów został
sfinansowany przez Radę Rodziców.

Bardzo dziękujemy!
  

 ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, GDZIE CZEKAJĄ NA WAS NOWOŚCI!

       Biblioteka szkolna zakupiła ponad 100 nowych woluminów. Większość pozycji książkowych to lektury
obowiązkowe i uzupełniające dla klas I-VIII. Zakupiono między innymi takie utwory jak: ,,Kto z was chciałby
rozweselić pechowego nosorożca?" Kołakowskiego, ,,Dziewczynkę z parku" Kosmowskiej oraz książki ,,Afryka
Kazika", ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi", komiks ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania", ,,Charlie i
fabryka czekolady", ,,Baśniobór" (I, II, III część). Dokupiono także nowe wydania takich dzieł literatury polskiej jak
,,Dziady" i ,,Balladyna". 
      Oprócz literatury obowiązkowej i uzupełniającej zakupiono również kilka książek spoza kanonu lektur,
zwłaszcza dla naszych najmłodszych uczniów. Na naszych półkach znalazł się mędzy innymi: ,,Kantor wymiany
liter", ,,Dobre wychowanie", ,,Vladek-najmilszy wampirek na świecie" oraz książki z serii ,,Olbrzymy i krasnale".

Nowość Nowość
Zdjęcia:

w naszej bibliotece

w bibliotece w bibliotece
Google grafika
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Nasze recenzje
Polecamy!

   
Nasze recenzje - ,,Lśnienie" S. Kinga

     Stephen King to jeden z najbardziej znanych pisarzy. Myślę, że książka ,,Lśnienie'' jego autorstwa jest warta
polecenia. To wciągająca powieść, która wywołuje wiele emocji. Opisane sytuacje są niesamowicie plastyczne,
więc łatwo można je sobie wyobrazić. Jack Torrance, razem ze swoją rodziną, pilnuje hotelu ''Panorama'' w
okresie zimowym. Budynek ten znajduje się daleko w górach. ''Panorama'', jak każdy hotel, ma swoje tajemnice i
historie. Jedna z nich jest przerażająca. Okazuje się, że były dozoraca zabił swoją żonę i dwe córki. Danny,
pięcioletni syn Jacka, dzięki zdolnościom telepatycznym odkrywa, że ten dom jest nawiedzony. Straszące tam
duchy doprowadzają bohatera do obłędu i szaleństwa. Powieść Kinga trzyma czytelnika w napięciu. Zapada w
pamięć i nie daje o sobie zapomnieć. Wciąga i trudo ją odłożyć, bo dalsze losy bohaterów są interesujące i
szokujące...     

Zdjęcia poniżej : Google grafika

       
      Komiks ,,Ant-Man. Druga szansa'' to lektura dla każdego. Jest wciągająca, a rysunki Rosanas'a dodają
,,magii" i pokazują niesamowite przygody bohatera. Wiele sytuacji śmieszy, lecz także szokuje i trzyma w
napięciu. Szybko pokochuje się bohaterów, a sam komiks czyta się w zawrotnym tempie. Scott Lang, tytułowy
Ant-Man, to dziwny bohater. Dawny złodziej, który otrzymał swoją następną szansę kradnąc kostium, dzięki
któremu stał się bohaterem. Scott bardzo kocha swoją córkę i chce dla niej wszystkiego, co dobre. Gdy nie ratuje
świata, jest zawsze z nią. Wszystko się komplikuje, kiedy Cassie zostaje porwana. Wtedy Lang zbiera swoją
drużynę i biegnie jej na ratunek. Człowiek-Mrówka nie podda się łatwo i zrobi wszystko, aby ją uratować. 
    Komiks ten to idealny tekst do czytania w zimowe popołudnie i długie wieczory. Można się przy nim pośmiać i
odpocząć. Pomimo specyficznego humoru myślę, że komis spodoba się większości.
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     Recenzja
  

              Pierwsza część CHERUBA pod tytułem „Rekrut” została napisana przez Roberta Muchamore"a.
    To powieść przygodowa. Akcja utworu rozgrywa się w Londynie i w Campusie organizacji „CHERUB”.             
   Powieść została wydana przez wydawnictwo Hodder w 2004 roku. Książka mi się bardzo podoba.     
 Opowiada ona o Jamesie Choke"u, który stracił mamę. Po stracie rodzicielki trafił on do sierocińca, lecz został
odesłany do organizacji „CHERUB”, która zajmowała się łapaniem złoczyńców. Następnie chłopiec zdał
szkolenie podstawowe, po czym wyruszył na misję do Fort Harmony. Po udanej misji, wrócił do ośrodka
CHERUBA. Zachęcam wszystkich do przeczytania tej powieści. Książka jest bardzo przyjemna i na pewno
zaciekawi czytelnika. 

Polecamy
Zima

  

Felietony, felietony...  Z hukiem w Nowy Rok

    W Nowy Rok wchodzimy z nadziejami, że będzie lepszy od poprzedniego lub przynajmniej nie będzie gorszy.
Niektórym bardzo spieszy się do dorosłości, więc oni cieszą się najbardziej i można odnieść wrażenie, że,
mówiąc potocznie, ,,kombinują", jak tu jeszcze w niedorosłym życiu narobić jak najwięcej głupstw. Później już nie
będzie tak łatwo, bo bycie dorosłym to pełna odpowiedzialność za swoje czyny. Wtedy ,,nie ma zmiłuj". Trudniej
też komuś imponować głupotą, bo tak przeciętnie w pewnym wieku każdy ma już ,,jakiś" rozum. Niestety,
głupota ma to do siebie, że nie ma granic...

     

źródło: Google grafika
źródło: Google grafika
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Z hukiem w Nowy Rok - ciąg dalszy

    Swego czasu w noc sylwestrową Maryla Rodowicz wykrzykiwała na scenie w Zakopanem: ,,Bum, bum,
bum..." a TVP transmitowało to na całą Polskę. Tymczasem w naszej wsi wielkie BUM zrobili ,,chłopcy
wybuchowcy" (to dla nich i tak zbyt łagodne określenie).

   Wysadzając kolejne skrzynki na listy, działali z wielką odwagą, a może nawet z narażeniem życia, a
przynajmniej zdrowia. Jednak nie mogli być dumni ze swoich czynów, bo natychmiast uciekli. Zaraz, zaraz... Coś
tu się chyba nie zgadza... Bo przecież odwaga nie idzie w parze z tchórzostwem. To się po prostu
wyklucza! Tych ,,nocnych bohaterów" można raczej nazwać ,,bohaterami zza krzaka" albo ,,bohaterami spod
kaptura" (pod którymi się ukrywają i myślą, że ich nie widać), a już na pewno ,,spod ciemniej gwiazdy". W
sylwestra chcieli obudzić w sobie ,,przebudzenie mocy", a tak naprawdę stanęli po jej ciemniej stronie. Jedi nie
przyjąłby ich do swego zakonu. Ale Sith owszem, bo cechami Sitha są gniew, nienawiść i strach.

   ,,Kapturowcy", chciałbym was zapytać, czy dobrze się bawiliście? A może zdobędziecie się na odwagę i
przyjdziecie w dzień (a nie w nocy) z nową skrzynką na listy? Może potraficie powiedzieć ,,przepraszam"? To
byłaby prawdziwa odwaga.                                                                                      
                                                                                                           

                                                           
    Charakterystka

James Choke jest głównym bohaterem powieści Roberta Muchamore`a pod tytułem „Rekrut” z serii CHERUB.
  James to chłopiec w wieku 12 lat, który ma krępą sylwetkę, jasne blond włosy i niebieskie oczy.
  Główny bohater ma siostrę Laurę, lecz jego mama umarła z powodu zawału serca. Tata James`a jest nieznany.
Mieszkał on w Londynie, lecz gdy dołączył do CHERUBA przeprowadził się. James Choke przed przemianą był
bardzo wulgarny. Do swojej nauczycielki powiedział „Z drogi !”.Nie panował on nad swoimi emocjami i z tego
powodu pchnął dziewczynkę na ścianę. Główny bohater bardzo dużo grał  w gry komputerowe i nie był aktywny
fizycznie prze co stał się puszysty. Gdy James trafił do sierocińca i wplątał się w złe towarzystwo stał się
chuliganem.
     Odkąd trafił do CHERUBA bardzo się zmienił. Poznał wartościowych ludzi, którzy zostali jego przyjaciółmi.
James jest miły i nie wulgarny. Charakteryzuje się on altruizmem, gdyż pomagał kolegom i koleżankom.
  Postać ta bardzo lubiła grać na konsoli, jednak po przemianie ogranicz granie i więcej biega.
  James to chłopak zmienny. Bardzo podoba mi się jego charakter. Chciałbym mieć takiego kolegę.
 

Czy znasz młodzieżowe słowo roku 2018?
     Pod koniec roku nie brakuje podsumowań i plebiscytów. Jednym z nich był zorganizowany przez Polskie
Wydawnictwo Naukowe plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. W ten sposób PWN udowadnia, że język polski
cały czas się zmienia. W głosowaniu internetowym wzięło udział 10 tysięcy osób. 

   W 2017 w plebiscycie wygrały wyrazy ,,XD" oraz ,,sztos". Natomiast młodzieżowym wyrazem 2018 roku został
bezapelacyjnie leksem ,,dzban". Pojawił się on w sieci w 2009 roku. W 2010 roku wyraz ten opisano w słowniku
miejski.pl.

   Co oznacza słowo 2018 roku? Przede wszystkim to określenie negatywne, ponieważ ,,dzban" to osoba, która
ma poziom intelektualny jak dzban, czyli żaden. Mówiąc łagodnie, chodzi o kogoś niemądrego. Ale to również
pieszczotliwa nazwa przyjaciela... Oprócz wyrazu ,,dzban" funkcjonuje także ,,dzbanizm" i ,,dzbaniara".  

  Na liście młodzieżowych wyrazów 2018 roku znalazło się również słowo ,,masny" oraz ,,prestiż". Popularność
tego drugiego to prawdopodobnie efekt autorytetu Lorda Kruszwila i podobnych youtuberowych gwiazd. To
określenie jest popularne głównie wśród młodzieży młodszej, niepełnoletniej.

    Jury postanowiło wyróżnić także trzy oryginalnie zbudowane wyrazy, takie jak: ,,zwyklak", ,,normik" oraz
,,mamadżer" (młoda mama i menażer w jednym). 

                                                                                    źródło: www.focus.pl, www.sjp.pwn.pl
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