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MAJ - najważniejsze daty
Ludzie, którzy nie przywiązują większej uwagi do naszej historii pomyśleli
by, iż jest tylko jedyna ważna data pojawiająca się w tym miesiącu, a
mianowicie - 3 Maja. Ależ i owszem to jedna z ważniejszych dat tego
wiosennego miesiąca, ale nie jedyna…

W roku 1791 podczas obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów
pracujących na zlecenie państw ościennych, m.in. Rosji, Prus czy Austrii
sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się dnia 3
Maja. Wówczas uchwalono Konstytucję, po siedmiogodzinnych obradach.
Sejm ją zatwierdził, a król Stanisław August Poniatowski podpisał. Twórcy
Konstytucji 3 Maja określili ją, jako „ostatnią wolę i testament gasnącej
Ojczyzny”.

Datą równie ważną jest 1 maja, który jest określany, jako „Święto Pracy”.
Po raz pierwszy święto 1 Maja obchodzono w 1890 roku - m.in. w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. Organizowane w tym dniu
demonstracje i strajki przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych.
Początkowo nielegalne manifestacje 1-Majowe zostały później w wielu
krajach oficjalnie uznane. 

1 maja jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika. Proklamował je
papież Pius XII 1 maja 1955 roku. Nadał w ten sposób religijne znaczenie
obchodzonemu od 1890 roku świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół
w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w
aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i
narodowych. W innych krajach jest to również dzień wolny od pracy. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony między świętami
państwowymi: 1 Maja i 3 Maja. Dnia 15 października 2003 do laski
marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i
hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia
ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy –
chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych
kartach historii Polski.

Dnia 13 maja to dzień, w którym szczególnie czci się Matkę Boską
Fatimską. Matka Boża Fatimska – katolicki tytuł Maryi, Matka Jezusa, która
miała objawiać się trojgu dzieci w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima
przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku. Byli to
Franciszek i Hiacynta oraz Łucja. Kościół katolicki po zbadaniu wydarzeń i
treści objawień nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich
autentyczność w 1930 roku.

W maju obchodzimy także święto najbliższych naszym sercom osób. Dnia
26 maja obdarowujemy nasze kochane Mamy życzeniami płynącymi z
głębi serca i uśmiechem, bo to ich dzień – Dzień Matki.

Jak już wspomniałam na wstępie maj to szczególny miesiąc, przepełniony
licznymi uroczystościami najwyższej rangi, wpisanymi na stałe do kart
historii naszej Ojczyzny. To tak, jak przyroda bujnie rozkwita w maju, tak
nasze serca rozgrzewane są przez śpiewane, prawie na każdym kroku,
pieśni patriotyczne.

Katarzyna Łakomska 3C

ZAPAŁCZANE MODELARSTWO

W naszej szkole pod koniec roku szkolnego zaprezentowano wystawę pod
tytułem"Modelarstwo Zapałczane". Przedstawiane dzieła na tej wystawie
mają na celu odzwierciedlenie jakiegoś obiektu (wybór obiektu zależał od
pomysłów uczniów) i jak najdokładniejszym odwzorowaniu go. Projekty
wykonała klasa 3b i 3a pod czujnym okiem Pani Barbary Szlapińskiej.
Wystawa była ciekawa i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wystawiane
dzieła pokazały jak zręcznych mamy uczniów.

Milena Wernik 3B

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻEK

Dnia 17 maja zorganizowany został Dzień Książek przez klasę 3b. Podczas
tego dnia mogliśmy obejrzeć prezentację poświęconą książce oraz
pozytywnym aspektom czytelnictwa. Prezentację wykonał Michał Dyrka.

Następnie każdy mógł na przerwach podchodzić do dwóch stoisk. Na
jednym ze stoisk przeprowadzany był quiz na temat książek i mitologii.
Organizacją tego stoiska zajmowały się Agata Cieliczko i Milena Szplit. 

Drugie stanowisko dotyczyło cytatów, którego pomysłodawcą oraz
prezenterką była Milena Wernik. Każdy chętny mógł również przebrać się
za wybraną postać literacką, więc w tym dniu na korytarzach było bardzo
kolorowo i różnorodnie.

Uważam, że w tym dniu każdy mógł przyjemnie spędzić czas na przerwach
oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat ulubionych książek czy też cytatów.

Milena Wernik 3B

Fot.:

Fot.:

Gabriela O. 3B

Gabriela O. 3B
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WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJ PORĘBY

Dnia 22 maja 2019 roku uczniowie klas 3A i 3B pod opieką wychowawczyń
- pań Anny Trajewskiej i Andżeliki Pociejkin oraz pań Elżbiety Masztalerz i
Sabiny Tatys, udali się na trzydniową wycieczkę do Szklarskiej Poręby. 

Na tym ostatnim wspólnym wyjeździe w gimnazjum czekało na nas wiele
atrakcji. Zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 8.30, a na miejscu byliśmy już
o 11.30. Zostawiliśmy bagaże w ośrodku Świteź i od razu wyruszyliśmy w
drogę, by realizować plan wycieczki. Poruszaliśmy się pieszo mimo
deszczowej pogody, która nie była w stanie zepsuć naszego humoru.
Pierwszym punktem planu było Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej, gdzie dowiedzieliśmy się więcej na temat przyrody tego
regionu i poczytaliśmy o atrakcjach, które mieliśmy zobaczyć jeszcze tego
samego dnia. 

Następnie przeszliśmy się do wodospadu Szklarki. Gdy już nacieszyliśmy
się jego widokiem, ruszyliśmy w stronę Leśnej Huty Szkła.
Mieliśmy tam okazję zobaczyć, jak tworzone są niezwykłe szklane figurki
prezentujące się na sklepowych półkach tej huty. Po wyczerpującym dniu,
pełnym atrakcji i deszczu, wróciliśmy do ośrodka na ciepłą obiadokolację.
Następnego dnia pogoda była słoneczna i bezdeszczowa, więc wybraliśmy
się w góry. Dotarliśmy na jeden ze szczytów Karkonoszy- Szrenicę. 

Czas wspólnej wędrówki umilał nam przewodnik, opowiadając po drodze
różne legendy i historie związane z tą częścią gór. Usłyszeliśmy legendę o
duchu gór Karkonoszy- Liczyrzepie oraz legendę o Trzech Świnkach.
Wszyscy byli zmęczeni tą wymagającą wędrówką, jednak po dotarciu do
ośrodka okazało się, że przed odpoczynkiem czeka nas jeszcze wspólne
ognisko. Było dużo muzyki, jedzenia, rozmów i zabaw, a na każdej twarzy
zagościł uśmiech.

Nazajutrz po śniadaniu opuściliśmy pokoje i poszliśmy w stronę centrum
Szklarskiej Poręby. Na miejscu otrzymaliśmy trochę czasu wolnego, by
przed wyjazdem każdy mógł zobaczyć to, co go interesuje, wybrać się na
spacer po mieście lub udać do kawiarni. Gdy zebraliśmy się na miejscu
zbiórki, pożegnaliśmy się z tym miastem, wsiedliśmy do autokaru
i wybraliśmy się w drogę powrotną do Legnicy.

Ta wycieczka była idealnym zakończeniem naszej przygody w gimnazjum,
Pozwoliła nam stworzyć ostatnie wspólne, piękne wspomnienia i przeżyć
miłe chwile.

Karolina Ściesiek 3A

WYCIECZKA DO WIEDNIA

27 maja wyruszyliśmy na wycieczkę szlakiem stolic europejskich. W ciągu
czterech dni zwiedziliśmy Wiedeń, Budapeszt oraz Bratysławę.

Zebraliśmy się w poniedziałek o szóstej rano pod szkołą i ruszyliśmy na
podbój Wiednia. Jechaliśmy osiem godzin, jednak było warto, ponieważ od
razu zakochaliśmy się w pięknych uliczkach, które widzieliśmy przez szybę.
Pierwszą atrakcją tego dnia było zwiedzanie pałacu Schönbrunn, który
zrobił na nas ogromne wrażenie. Odwiedziliśmy również przepiękne ogrody
należące do kompleksu. Niestety złapał nas tam deszcz jednak nie
przeszkodziło to nam we wdrapaniu się na wzgórze gdzie znajdował się
punkt widokowy. Następnie przejechaliśmy autokarem na jedno ze wzgórz
wiedeńskich, aby podziwiać panoramę tego niezwykłego miasta. Niestety
warunki atmosferyczne przeszkodziły nam w tym, i ponieważ była gęsta
mgła szybko wróciliśmy i kierowaliśmy się już w stronę naszego hotelu.

Drugiego dnia dołączyła do nas pani przewodnik i wspólnie rozpoczęliśmy
zwiedzanie. Przejechaliśmy autokarem ulicę Ringstrasse - najważniejszą
wiedeńską ulicę, na której zobaczyliśmy najsłynniejsze austriackie budowle
to jest operę oraz gmach parlamentu. 



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 19 06/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLW Szkolnym
Labiryncie

Następnie zobaczyliśmy budynek projektu jednego z najsłynniejszych
architektów na świecie. Był on niezwykle oryginalny, barwny i miał
nieregularne kształty, co wyróżniało go wśród tradycyjnych wiedeńskich
kamienic. Następnie wysiedliśmy w centrum miasta. Przeszliśmy przez
Volksgarten, czyli ogród różany, zobaczyliśmy Hofburg Imperial Palace,
oraz kościół Augustynów. Odwiedziliśmy również ulicę handlową, i
zobaczyliśmy zapierającą dech w piersiach katedrę św. Szczepana.
Ostatnią atrakcją tego dnia była wizyta w wesołym miasteczku na Praterze.

Trzeciego dnia zwiedziliśmy Budapeszt z miejscowym przewodnikiem.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od najważniejszych zabytków Pesztu, czyli
Cytadeli z pomnikiem wolności. Następnie przejechaliśmy na wzgórze
zamkowe z zamkiem królewskim, skąd doskonale widać było panoramę
Budapesztu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zabytków Budy,
czyli budynku parlamentu, opery oraz bazyliki św. Stefana. Ostatnią
atrakcją tego dnia był rejs po Dunaju, w trakcie, którego mogliśmy
podziwiać piękne budowle Budapesztu jak np. parlament.

Ostatniego dnia pojechaliśmy do Bratysławy gdzie z miejscowym
przewodnikiem zwiedziliśmy najważniejsze zabytki: zamek królewski,
ratusz, stare miasto oraz katedrę św. Marcina. Niestety czekała nas długa
droga powrotna do domu, więc nie spędziliśmy dużo czasu w tym pięknym
mieście.

Uważam, że wycieczka była bardzo udana. Osobiście najbardziej spodobał
mi się Wiedeń i jego malownicze uliczki.

Ola Krótka 3A

REFLEKSJE GIMNAZJALISTY

19 czerwca kończymy trzyletni okres nauki w gimnazjum. Ten czas zleciał
tak szybko...
Kiedy na zajęciach integracyjnych poznałam moją klasę, wiedziałam, że
spędzę z nią cudowne trzy lata - nie myliłam się. Świetni ludzie i atmosfera
sprawiły, że szybko zapomniałam o podstawówce.
Kiedy usłyszałam o tym, że ośmioletni system nauczania w szkole
podstawowej powraca zaczęłam zastanawiać się, czy nie byłoby dobrze,
gdybym i ja została w mojej podstawówce dwa lata dłużej. Uznałam, że nie.
Obawiam się, że gdybym spędziła w niej jeszcze te dwa lata nie
przeszłabym pewnych istotnych zmian i byłoby mi ciężej odnaleźć się w
liceum.
Uważam, że gimnazjum było świetnym okresem, który wspaniale
przygotował mnie do wkroczenia w świat szkoły średniej. Bardzo cieszę
się, że miałam okazję uczęszczać do gimnazjum. Te trzy lata będę
wspominać niezwykle pozytywnie.

Natalia Oknińska 3A

Piszę z wielkim żalem ten artykuł, bowiem to jest ostatni rok nauki w tej
szkole. Jak mój rocznik odejdzie z gimnazjum, to nasza redakcja przestanie
istnieć. Czyżby to ostatni artykuł redakcji „W Szkolnym Labiryncie”? Aż nie
chce mi się w to wierzyć.
Od powstania naszego gimnazjum redagowano gazetkę szkolną. W 2017
roku zostałem jej redaktorem. I od tej pory ukazywały się moje artykuły.
Napisałem ich wiele, między innymi o: wspinaczce (mojej pasji), dniu
niepodległości, moich wakacjach i liczne opowiadania na konkursy. Nie
można też zapomnieć o wywiadzie z pracownikami piekarni gruzińskiej, do
którego udziału udało mi się zachęcić sporą liczbę osób, w tym pozostałych
członków redakcji. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu to: Marcel
Załoziński (ja), Jakub Watała, Bartłomiej Zysnarski, Jakub Mularski, Natalia
Burger i nasza opiekunka redakcji pani Elżbieta Masztalerz.
Wszystkie artykuły do szkolnej gazetki były ciekawe, przemyślane i przede
wszystkim wpłynęły pozytywnie na wynik w ogólnopolskim rankingu
szkolnych gazet. Dzięki opiekunce Redakcji gazetki pani Elżbiecie
Masztalerz zamierzam kontynuować przygodę z dziennikarstwem w szkole
średniej.
Dziękuję wraz z całą Redakcją:
      Wszystkim Korespondentom oraz tym, którzy oglądali naszą gazetkę w
wersji elektronicznej na platformie Junior Media lub artykuły wiszące na
ścianie w szkole.
      Nauczycielom polonistom, którzy wspomagali nas w trudnej sztuce
redagowania artykułów przez wiele lat. Szczególnie pani Elżbiecie Rabiej,
pani Anecie Łozowskiej i pani Alinie Juchniewicz-Nowak.
       Pani Dyrektor Danucie Horodeckiej, która tak często inspirowała nas i
zachęcała do pracy w gazetce szkolnej.
       Wszystkim uczniom tego gimnazjum za wspólnie spędzony czas. Nie
zapomnę wrażeń, zdobytych w szkolę i na naszym kółku. Trzy letni etap
nauczania na poziomie gimnazjalnym pozostanie na zawsze w moim sercu.

Marcel Załoziński 3C
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