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                                  MAMY CERTYFIKAT

       W NUMERZE:

Nasz certyfikat

      Zapraszam wszystkie chętne osoby do tworzenia redakcji
szkolnej gazetki. Spotkania redakcyjne odbywają się w każdy
czwartek o godzien 8:00 w sali nr 20.

Agnieszka Buszowska – opiekun redakcji Szkolne Newsy

      W ubiegłym roku szkolnym niewielka
grupa prężnie działających osób tworzyła
redakcję gazetki Szkolne Newsy. Za udział
w ogólnopolskim projekcie Junior Media
nasza redakcja otrzymała certyfikat od
Polska Press Grupa. 
      W  rankingu redakcji zajęliśmy 12
miejsce na 184 zespoły redakcyjne.
Nasze plany na zwycięstwo pokrzyżowała
pandemia i nasz ostatni 12 numer został
wydany w marcu 2020 roku. Wszystkie
numery Szkolnych Newsów są dostępne
na platformie internetowej pod adresem
 www.juniormedia.pl w zakładce junior
gazety oraz na stronie internetowej naszej
szkoły w zakładce – Gazetka szkolna.
W tym roku także bierzemy udział w
projekcie. To już XI edycja, a dla nas III.
Startujemy po zwycięstwo! Im więcej
chętnych, pracowitych dziennikarzy tym
nasze szanse są większe! Najlepsze
redakcje otrzymują nagrody.
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100-lecie Cudu nad Wisłą 

Cud nad Wisłą reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka

          Bitwa Warszawska rozegrana została w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy. Była to
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "Cudu nad Wisłą" i uznawana za 18
przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu
Europy przed bolszewizmem. Bitwa przebiegła zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie koncepcji
Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt.
Bronisław Regulski. 
         13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk,
rozpoczęła się Bitwa Warszawska. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i
inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy
Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w
Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom
do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego
nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga, dzięki czemu druga z
sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała
przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się
szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę. Faza obronna
Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki działaniom marszałka Piłsudskiego, nastąpił przełom.
Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada
kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk
bolszewickich nacierających na Warszawę. Dziewiętnastego  sierpnia jednostki polskie na rozkaz Piłsudskiego
przeszły do działań pościgowych. 

cd. str. 3
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                                       Nowi lektorzy

       Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 r. dokumentów Centralnego
Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 r. szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana
Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów
strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. 25 sierpnia polskie oddziały
doszły do granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe.

Opracowała Patka Krzyszczak

Lektorzy z ks. B. Stępnikiem

   9 września 2020 r. w parafii pw. św. Józefa
w Lublinie trzech uczniów naszej szkoły:
Mateusz Olcha, Krzysztof Pawlos i Jakub

Żłób zostało ustanowionych lektorami. 
Uroczystego powołania 217 nowych lektorów

z całej archidiecezji dokonał Ksiądz
Arcybiskup Stanisław Budzik.  

    W czasie uroczystości zgromadzeni byli liczni
kapłani oraz rodzice nowo powołanych lektorów, a
także diakoni oraz alumni Metropolitalnego
Seminarium Duchownego. Podczas obrzędu
błogosławieństwa ministrantów słowa Bożego każdy
nowo powołany lektor otrzymał księgę Pisma
Świętego.
    Kandydaci na lektorów już od października 2019 r.
brali udział w kursie ministranta słowa Bożego czyli
kursie lektorskim. Każdy z duszpasterzy dekanalnych
miał za zadanie przygotować kandydatów do tej
funkcji poprzez spotkania formacyjne: konferencje,
spotkania z logopedą oraz ćwiczenia praktyczne z
czytania Słowa Bożego.Jak czytamy na stronie
Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza
Archidiecezji Lubelskiej: „Kurs Ministranta słowa
Bożego przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w
czasie liturgii. Funkcją własną lektora jest
wykonywanie czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem
Ewangelii oraz podawanie intencji modlitwy wiernych,
a gdy nie ma psałterzysty może również wykonywać
psalm między czytaniami. Zaproszony jest także do
dzielenia się Chrystusem w codziennym życiu.”.

A.B.

    Redakcja Szkolnych Newsów życzy nowym
lektorom wytrwałości i radości ze służby Jezusowi
Chrystusowi. Podążajcie i prowadźcie innych ku

Słowu Bożemu!
A.B. 

Fot. T Żłób
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                               Mój powrót do szkoły

                                  Czytamy "Balladynę"

W deszczowy poranek 1 września 2020 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny. O godzinie 8.30 w kościele pw.
Św. Katarzyny w Czernięcinie modliliśmy się w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników  - mogliśmy
podziękować za minione wakacje i prosić Boga o łaski na ten nowy czas nauki.
Po prawie półrocznej przerwie bardzo tęskniłam za kolegami i koleżankami. Dzisiaj doceniam to, że mogę znów
uczyć się w budynku szkoły. Niestety czas pandemii to czas ograniczeń ale i czas w którym musimy
przestrzegać ustalonych zasad. Przed wejściem do budynku szkoły dezynfekujemy ręce, podczas lekcji nie
możemy pożyczać przyborów od koleżanek czy kolegów, nie należy dotykać oczu, ust czy nosa, często myć
ręce oraz unikać kontaktu z większą grupą osób na przerwach. To tylko wybrane przepisy o pozostałych
informują procedury, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz informacje na tablicy przed
wyjściem ze szkoły. Chociaż ten rok szkolny trochę się różni to i tak jest super!

                                                                                 Amelia Dziura

"Balladyna" -pilnie słuchamy

.

W ramach ogólnopolskiej akcji uczniowie SP w
Czernięcinie przysłuchiwali się fragmentom dramatu
Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. To już nasz
kolejny udział w tej akcji. Niestety, ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne poszczególne klasy
uczestniczyły w niej osobno. Lekturę „Balladyny”
wszystkim klasom przybliżyły dwie uczennice klasy VI:
Maja Derkacz i Patrycja Krzyszczak. Jak zauważyła
Maja: -Fragment zawierał trudne słowa, nie używane
raczej na co dzień, (…) ale był bardzo emocjonalny – i
dodała: - Mam nadzieję że za rok również będziemy
czytać, bo to świetna zabawa!
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Fot. A. Mierzwa
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