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PAMIĘTAMY!
ŻOŁNIERZE
NIEZŁOMNI

Od 2011 r. świętujemy
Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Ale kim
właściwie byli?
Żołnierze Wyklęci (zwani
również Niezłomnymi)
byli żołnierzami
polskiego powojennego
podziemia
niepodległościowego i
antykomunistycznego,
którzy stawiali opór
sowietyzacji Polski i
podporządkowaniu jej
ZSRR.  Walcząc z siłami
nowego agresora,
musieli  zmierzyć się z
ogromną, wymierzoną w
nich propagandą Polski
Ludowej, która nazywała

ich „bandami
reakcyjnego podziemia”.
Z kolei osoby działające
w antykomunistycznych
organizacjach i
oddziałach zbrojnych,
które znalazły się w
kartotekach aparatu
bezpieczeństwa,
określono mianem
„wrogów ludu”.
Mobilizacja i walka
Żołnierzy Wyklętych
była pierwszym
odruchem samoobrony
społeczeństwa
polskiego przeciwko
sowieckiej agresji i
narzuconym siłą
władzom
komunistycznym, ale też
przykładem
najliczniejszej
antykomunistycznej
konspiracji zbrojnej

w skali europejskiej,
obejmującej teren całej
Polski, w tym także
utracone na rzecz
Związku Sowieckiego 
Kresy Wschodnie II RP.
Liczbę członków
wszystkich organizacji i
grup konspiracyjnych
szacuje się na 120-180
tysięcy. Większość akcji
oddziałów podziemia
antykomunistycznego
było wymierzonych w
oddziały zbrojne UB,
KBW czy MO.
Podziemie
niepodległościowe
aktywnie działało też na
Kresach Wschodnich,
szczególnie na ziemi
grodzieńskiej,
nowogródzkiej i
wileńskiej. Ostatnim
członkiem ruchu oporu
był Józef Franczak

ps. „Lalek”, który zginął
w obławie w Majdanie
Kozic Górnych pod
Piaskami (woj. lubelskie)
osiemnaście lat po
wojnie – 21 października
1963 roku.  Żołnierzy
Wyklętych dotknęły
ogromne
prześladowania. W
walkach podziemia z
władzą zginęło około 9
tys. konspiratorów.
Kolejnych kilka tysięcy
zostało zamordowanych
na podstawie wyroków
komunistycznych sądów
lub  zmarło w
więzieniach.
Fenomen powojennej
konspiracji
niepodległościowej
polega m.in. na tym, że
była ona – aż do
powstania Solidarności
– najliczniejszą

formą zorganizowanego
oporu społeczeństwa
polskiego wobec
narzuconej władzy.
Żołnierze Wyklęci dzięki
swojej działalności
przyczynili się do
opóźnienia kolejnych
etapów utrwalania
systemu
komunistycznego,
pozostając dla wielu
środowisk wzorem
postawy obywatelskiej.
Od tamtego czasu
sytuacja w naszym kraju
uległa dużej poprawie
między innymi właśnie
przez Żołnierzy
Wyklętych, którzy przez
swoją postawę zrobili
wiele dobrego. Dlatego
pamiętajmy o nich!

Natalia Szarek  

W tym numerze przeczytasz o:

Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych,

wynikach konkursów związanych z tym dniem,

akcjach charytatywnych w naszej szkole: „słodkim czwartku
i poniedziałku”,

genezie święta zakochanych,

dniu bezpieczeństwa,

wyjazdach i zawodach sportowych,

na koniec trochę uśmiechu:)
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W dniu 1 marca 2019 roku w ZSP w Posadzie
Górnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień w I Wojewódzkim Konkursie
Literackim ,, Wolność jest w nas. Ku pamięci
żołnierzy wyklętych”. Data ta, nie jest
przypadkowa, gdyż właśnie 1 marca  od 2010
roku obchodzony jest Narodowy Dzień
Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. Najpierw
odbyła się tam uroczysta akademia, którą
przygotowali uczniowie tamtejszej szkoły,
następnie wygłoszono wykład, a na końcu
rozdano nagrody w wyżej wymienionym
konkursie. Z naszej szkoły wyróżnienie
honorowe otrzymała Katarzyna Blicharczyk z
klasy VII a, która pojechała po odbiór nagrody
z panią Katarzyną Nowak.

Kasia Blicharczyk

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom
antykomunistycznego podziemia.
W tym dniu miało miejsce rozstrzygnięcie dwóch konkursów tematycznie z  nim związanych.
Pierwszy z nich, to Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną pt. "Bohaterowie Armii Krajowej" organizowany przez Zespół Szkół
im.Armii Krajowej w Jedliczu, w którym uczniowie naszej szkoły zdobyli dwie nagrody. III miejsce przypadło Klaudii Belczyk, która omówiła
działalność Stefana Roweckiego. Wyróżnienie otrzymał Igor Wójcik za pracę o rotmistrzu Pileckim.
K.Nowak

. .

.

POMÓŻMY!!
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego
człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński)

,,Słodka Przerwa” pomocą dla
Kamili

4 marca w naszej szkole odbyła się tzw. ,,słodka przerwa”. Jej celem
było zgromadzenie jak największej ilości pieniędzy, które potem zostały
przekazane na kosztowne leczenie ciężko chorej Kamili. 16-letnia
Kamila choruje na nowotwór złośliwy.  Chcąc pomóc w zgromadzeniu
chociaż części potrzebnych pieniędzy zorganizowaliśmy kiermasz
dobroczynny.  Uczniowie przygotowali rozmaite pyszności i każda z
obecnych tego dnia osób mogła kupić przygotowane przez kolegów i
koleżanki słodkości. Dzięki całej akcji zgromadzono ponad 900 zł! 

Eliza Lenik

. .

.
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Tłusty Czwartek
Każdy zapewne zna takie święto jak Tłusty Czwartek. Zazwyczaj bez
ograniczeń objadamy się  w ten dzień mnóstwem słodkich deserów. W
tradycji polskiej są to wszelkiego rodzaju pączki lub faworki. Święto to
obchodzone jest w ostatni czwartek przed wielkim postem. 
Tłusty czwartek to święto, którego geneza powstała już w pogaństwie.
Dawniej zamiast pączków na słodko; z dżemem lub wszelkiego rodzaju
nadzieniami, jadło się je na słono: ze słoniną, boczkiem i mięsem. Był to
dzień, w którym każdy objadał się i świętował, gdyż miała nadejść wiosna.
Dopiero w XVI wieku w Polsce zmieniono składniki i pączki zaczęto
przyrządzać na słodko. Nie były one jednak takie zwyczajne. W środku
pączka był mały orzeszek lub migdał, a temu komu udało się na niego trafić
zwiastowano powodzenie.
U nas w szkole również obchodzimy to święto. Właśnie w czwartek (tj. 28
luty br.) pomiędzy lekcjami, na przerwach były sprzedawane wypieki, które
zostały przyrządzone przez Szkolne Koło Caritas i Samorząd Szkolny. Na
stołach widniało mnóstwo pączków, a sprzedaż ta cieszyła się niezwykłym
zainteresowaniem. Taka przerwa była samą przyjemnością pomiędzy
nauką. Uczniowie byli zadowoleni i z pełnymi brzuszkami wracali na lekcje.
Natalia Szarek

 Korzystając ze staropolskiej obyczajowości, 28 lutego b.r.członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z Samorządem Szkoły zorganizowali kiermasz smakołyków, w którym główną rolę grały

pączki. W sprzedaży pojawiły się także faworki, oponki, muffinki czy rożki.

Cieszy nas fakt, że tego dnia nie zabrakło ofiarowanej przysłowiowej złotówki na rzecz potrzebujących.Ciasto rozeszło
się w dwie przerwy.Zebraliśmy 550zł !
Kwota 300 zł  wpłacona została na konto dla chorującego na nowotwór   siedmioletniego Jakuba. Pozostałe pieniądze
przekazane zostaną na rzecz krośnieńskiego hospicjum.
Wszystkim zaangażowanym (rodzicom, uczniom, wolontariuszom i nauczycielom) – DZIĘKUJEMY!!!
Integracja, doświadczanie radości z akcji, odkrywanie różnych wymiarów pomagania, to tylko niektóre aspekty
"słodkich" akcji. 
Organizatorzy: Szkolne Koło Caritas i Samorząd Szkolny

JESZCZE O WALENTYNKACH...
W ciągu roku jest jedno takie święto zwane dniem zakochanych albo po prostu walentynkami. Nie każdy wie, skąd wziął się zwyczaj obchodzenia tego
miłosnego dnia. Walentynki mają swoje głębokie korzenie , które swój początek mają w czasach pogańskich. W starożytnym Rzymie 14 lutego był wigilią
Luperkaliów, czyli świąt ku czci Fauna -bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów. Podczas nich młodzi mężczyźni losowali panny, które stawały się ich
partnerkami na czas uroczystości. 
Święto to odeszłyby w zapomnienie po upadku Cesarstwa Rzymskiego, gdyby nie chrześcijaństwo, które już we wczesnym średniowieczu powoli zaczęło
wypierać pogańskie zwyczaje. W niedługim okresie czasowym zmieniono nazwę ,ale już nie ku czci pogańskiego bożka, lecz zasługującego na to świętego
– Walentego. Wokół tej postaci narosło mnóstwo legend i przesądów. Gdyż w Kościele katolickim jest aż ośmiu Walentych, z czego 14 lutego obchodzi się
święto aż trzech z nich. Według niektórych podań Walenty był księdzem rzymskim, który udzielał w najgłębszej tajemnicy zakochanym ślubów. Cesarz
wydał przepis zakazujący legionistom wchodzenia w związki małżeńskie. Uważał on, że kawalerowie są lepszymi żołnierzami. 
I właśnie wtedy z pomocą przychodził im Walenty, który za swoją konspiracyjną działalność zginął męczeńską śmiercią. Jeszcze inne opowieści opisują
Walentego jako zwykłego chłopaka, który niósł pomoc chrześcijanom w chwilach nieprzyjemnych, za co został skazany na rozszarpanie przez dzikie
zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił list do swojej ukochanej (i tym samym pierwszą walentynkę), którą podpisał „Twój Walenty”. Wspólnym
elementem przekazów jest data śmierci męczennika- 14 lutego 269 r. Co wyjaśnia nam dlaczego dzień zakochanych obchodzimy właśnie 14 lutego.
Walentynki to niby jedno święto, jednak w różnych państwach świata obchodzi się je całkowicie inaczej. W Anglii jednym z popularnych zwyczajów podczas
walentynek jest przebieranie się dzieci za dorosłych, odwiedzania sąsiednich domów i śpiewania romantycznych przebojów. Zakochani ludzie obdarowują
się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata − Romea i Julii. Natomiast walentynki w
Czechach obchodzi się dwa razy w roku, 14 lutego i 1 maja. Przeważnie pary zakochane w sobie spędzają czas na moście Karola w Pradze, który jest
uznany za kultowe miejsce zakochanych. Wieszają tam kłódki, na których wygrawerowane są ich inicjały mające za zadanie umocnienie miłości.
Najciekawsza  tradycja związaną z tym świętem jest obchodzona w Malezji. Otóż w tym dniu Malezyjczycy skuwają się kajdankami  i biorą udział ze swoją
drugą połówką w konkursie. Zasady są takie, iż muszą wytrzymać ze sobą cały tydzień, aby wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną, 
a przede wszystkim, aby udowodnić swoją miłość. Jest wiele różnic jak obchodzi się Walentynki, ale w tym dniu łączy nas wszystkich jedność. W naszej
szkole również został zorganizowany Dzień Walentego. W dniu 8 lutego samorząd uczniowski poroznosił walentynki nadsyłane przez uczniów. Z pewnością
na twarzy każdej osoby, która otrzymała mały prezent w postaci kartki walentynkowej zagościł uśmiech.
Julia Jakubczyk

.
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WYJAZD NA NARTY
Choć za oknami już wiosennie, to jednak w dniu 25 lutego grupa uczniów z
klas I, II i VII wraz z opiekunami , zdecydowała się wybrać na narty do
Puław. Na miejscu okazało się że śniegu tam nie brakuje i wiosny jakoś nie
widać. Młodsze dzieci pod opieką instruktorów uczyły się jak prawidłowo
poruszać się na nartach i hamować. Starsze zjeżdżały na różnych trasach w
zależności od swoich umiejętności.  Zabawy było co nie miara, uśmiech
gościł na większości twarzy. Nie obyło się też bez upadków, ale przy nauce
to przecież jest normalne. W trakcie przerwy wszyscy zjedli smaczne
zapiekanki i nabrali sił na dalsze szusowanie. Gdy nadszedł czas odjazdu,
każdy się dziwił, że to już, bo czas strasznie szybko przeleciał. W autobusie
uczniowie byli trochę zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i na pewno gdy
nadarzy się kiedyś podobny wyjazd skorzystają z niego z radość.
Kasia Blicharczyk

.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 1 marca w ramach realizacji szkolnego programu
profilaktyki, odbył się w naszej szkole DZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA. Przygotowany i przeprowadzony
przez pana Dariusza Sałatę oraz wolontariuszy z
Maltańskiej Służby  Medycznej. Uczniowie naszej szkoły
mieli okazję w sposób praktyczny przypomnieć sobie
sposoby udzielania pierwszej pomocy, sposobów
zabezpieczania i bandażowania ran. Mamy nadzieję, że
taki dzień pozwolił uczniom nabyć nowych umiejętności, a
kiedyś być może komuś uratować życie.

Drużyna dziewcząt w składzie :Dominika
Jedziniak, Gabriela Penczar,kamila
Krasowska,Klaudia Belczyk, Weronika Śliwka,
Liliana Bieryło i Paulina Ząbik zdobiła III miejsce w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt.

UŚMIECHNIJ SIĘ!ŚMIECH TO ZDROWIE!
Co robią lekarze w kuchni ?
LECZO
Co to jest: leży w trawie i nie dycha ?
DWIE DYCHY
Jak nazywa się chudy pies ?
ANO-REKSIO
Stoją dwie blondynki na przystanku.
- Którym autobusem jedziesz ?
- Jedynką, a ty ?
- Dwójką
Na przystanek podjeżdża autobus o numerze 12
- O! Patrz! Jedziemy razem
Co jest najbardziej mokrą częścią ciała ?
STAW
Jakie jest motto cukierników ?
CIASTO PIENIĄDZ
W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnie chórem
- ZAMKNIĘTA                                       Z.Urbanek, K.Suwała

STOPKA
REDAKCYJNA:

Numer przygotowali:

K.Blicharczyk,
N.Szarek, E.Lenik,
J.Jakubczyk,
Z.Urbanek, K.Suwała.

Skład i
korekta:K.Nowak

Zdjęcia:D.Hedesz

.

.
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