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               KORONAWIRUS - jak uniknąć zakażenia?

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-
19). Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom jest unikanie narażenia na tego
wirusa. Jednak dla przypomnienia CDC zawsze zaleca codzienne działania
zapobiegawcze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób układu
oddechowego, w tym:

Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zostań w domu, kiedy jesteś chory.
Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę
do śmieci.
Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą
zwykłego sprayu lub ściereczki do czyszczenia gospodarstwa domowego.
Maseczki na twarz powinny być stosowane przez osoby, które wykazują objawy
COVID-19, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na innych. Używanie
masek twarzowych ma również zasadnicze znaczenie dla pracowników służby
zdrowia i osób opiekujących się kimś w bliskim otoczeniu (w domu
lub w zakładzie opieki zdrowotnej).
Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie
po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu
lub kichaniu.
źródło: https://zdrowie.wprost.pl
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         SPOTKANIE Z MISTRZEM - WOJTKIEM BÓGDAŁEM

Wojtek Bógdał

W środę, 22 stycznia 2020r., naszą szkołę odwiedził Pilot
Motoparalotniowej Kadry Narodowej- Wojtek Bógdał. Pan Wojtek to
potrójny indywidualny Mistrz Świata, podwójny Mistrz Europy,
czterokrotny Mistrz Polski, złoty medalista The World Games 2017.
Najbardziej utytułowany zawodnik historii polskiego sportu
motoparalotniowego. Nasi uczniowie byli pod wrażeniem prelekcji,
tym bardziej że Pan Wojtek prezentował na swoich plecach
ogromne koło –napęd od motoparalotni. Miło było widzieć uczniów,
którzy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści Mistrza
Świata. Wielu z nich wyszło z przeświadczeniem, że warto walczyć
o swoje marzenia i słuchać głosu serca. Pan Wojtek uświadomił
młodzieży, że pasja może stać się sposobem na życie. Dziękujemy
Panie Wojtku, że zechciał Pan podzielić się z nami swoją historią i
życzymy kolejnych sukcesów w przestworzach i nie tylko.
Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Bielickiego za inicjatywę
zaproszenia Mistrza Świata.

S.Struś
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                             TANIEC PRZECIW PRZEMOCY
                      "One Bilion Rising - Nazywam się miliard"

14 lutego w piątek w naszej szkole uczniowie ,uczennice oraz pracownicy włączyli się
do światowej akcji "One Bilion Rising-Nazywam się miliard."Od 2013 roku akcja ta
odbywa się również w Polsce.Każdego roku jest nas coraz więcej ,również w naszej
szkole w Dobrzyniu nad Wisłą braliśmy w niej udział już po raz drugi.Na Hali DCSiR o
godzinie 9:00 wszyscy mogliśmy zatańczyć wspólnie układ choreograficzny
wykonywany także przez tysiące ludzi na całym świecie."Tylko "TAK" oznacza
zgodę"-to hasło tegorocznej akcji.Przy okazji dzięki akcji mogliśmy przypomnieć
sobie jak ważne jest reagowanie na jakąkolwiek przemoc i jak ważną rolę w naszym
życiu gra zgoda na kontakty intymne.Działając razem poczuliśmy jaką moc oraz
radość daje wspólny taniec.Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie i
wytrwałość w czasie prób: Pani Dominice Dąbrowskiej-za wpółpracę i pomoc przy
realizacji wydarzenia, Panu Dominikowi Turkiewiczowi -za piękne wydruki, Panu
Maksymilianowi Rzekońskiemu-za pomoc w kwestiach techniczno-muzycznych i Panu
Łukaszowi Kołodziejskiemu-za zdjęcia i nagrania oraz ich montaż. Akcję
koordynowała Pani Małgorzata Pawłowska. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
autor: Natalia Wysocka

Czy literatura pozwala lepiej poznawać i zrozumieć
dawne czasy?

Często słyszymy od naszych rodziców, dziadków, sąsiadów, czy też
innych starszych osób "Kiedyś to było lepiej." Czy mają oni rację?
Czy może to dzisiejsza technologia i świat, który nieustannie pędzi,
jest lepszym miejscem dla naszej egzystencji? Jedno wiem na
pewno. Oprócz dostatku wiadomości dostępnych w Internecie, czy
też innych źródłach wiedzy, to tak na prawdę tylko literatura
pozwala nam lepiej zrozumieć i poznać dawne czasy. Poza licznymi
opisami przyrody, miast, budynków, domów bohaterów, w tekście
znajdujemy dawne obyczaje czy też obchodzone święta. Jednym z
wielu przykładów książek, dzięki którym możemy poznać
przeszłość jest "Qvo Vadis" autorstwa polskiego pisarza i noblisty
Henryka Sienkiewicza. Pokazuje ona min. istniejące przed wiekami
ogromne kontrasty społeczne, nietypowe relacje międzyludzkie,
czy też prawdziwą, wielką miłość Winicjusza do Ligii, która w
dzisiejszym świecie występuje bardzo rzadko. W "Panu Tadeuszu"
Adam Mickiewicz pokazał panujące na ziemiach polskich zwyczaje.
Natomiast w "Kamieniach na szaniec" Aleksandra Kamińskiego
widzimy jak ogromna była więź przyjaźni między bohaterami,
którym przyszło żyć w latach wojny. Dzięki wymienionym przeze
mnie książkom mamy okazję lepiej poznać dawny świat i jego
problemy, z którymi bohaterowie musieli się zmierzyć. Tak
naprawdę tylko literatura daje nam możliwość stuprocentowego
zobrazowania przeszłości, ponieważ to właśnie tam mamy ukazane
prawdziwe życie.
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  KARTKA Z DZIEJÓW DOBRZYNIA NAD WISŁĄ

Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej 

Maryi Panny

Rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Dobrzyń nad Wisłą
w województwie kujawko-pomorskim mieści się przy ulicy
Franciszkańskiej.

Świątynia pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku, była parokrotnie
rujnowana i odbudowywana. Po przebudowie na przełomie XIX i XX
wieku zatraciła w większości swe cechy stylowe. Wyposażenie
świątyni jest w stylu barokowym, w kaplicy wybudowanej w XVIII
wieku znajduje się ołtarz wybudowany w stylu klasycyzmu w
połowie XIX wieku. Do kościoła przylega budynek dawnego
klasztoru Franciszkanów wybudowanego w XIV wieku i poddanego
przebudowie na przełomie XVIII/XIX wieku[źródło:pl.wikipedia.org]
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