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Bohater- nie tylko hymnu

Generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech, dowódca w trzech
powstaniach zbrojnych na terenie Wielkopolski. Urodził się w 1755 roku
 w Pierzchowcu k. Bochni. W latach 1769-1792 służył w wojsku saskim. 
W 1792 roku wrócił do kraju, by zreformować jazdę armii polskiej.
 Na czele I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w 1793 roku stawił spór 
pod Gnieznem pruskim wojskom zaborczym. W rok później przystąpił 
do Insurekcji Kościuszkowskiej; uczestniczył w obronie Warszawy, 
a we wrześniu z rozkazu Tadeusza Kościuszki stanął na czele korpusu
wysłanego do Wielkopolski, zwyciężając w bitwach pod Łabiszynem 
i Bydgoszczą. Po upadku powstania wyjechał do Francji, by podjąć starania
o tworzenie wojsk polskich. W styczniu 1797 roku stanął na czele
formowanych we Włoszech Legionów Polskich . W 1806 roku uczestniczył w
kampanii pomorskiej, a w lipcu tegoż z nadania Napoleona otrzymał dobra w
Winnej Górze koło Środy Wlkp. W 1809 roku wraz z  Józefem Wybickim  po
raz trzeci współorganizował powstanie w Wielkopolsce przeciw wojskom
austriackim. W 1812 roku brał udział w wojnie przeciw Rosji, a podczas
kampanii 1813 roku uczestniczył m. in. w bitwie pod Lipskiem. Po Kongresie
Wiedeńskim pozostał w armii Królestwa Polskiego; był także senatorem –
wojewodą. Zmarł 6 czerwca 1818 roku.Pochowany został w miejscowym
kościele, a od 1863 roku spoczywa w sarkofagu 
w bocznej kaplicy. 
Urna z jego sercem przechowywana była początkowo w pałacu w Winnej
Górze, później w Krakowie i w poznańskim ratuszu, a od 1997 roku 
w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha
w Poznaniu.
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31 stycznia  wspominaliśmy naszego Patrona- J. H. Dąbrowskiego. Z tej właśnie
okazji uczniowie klas    pod opieką p. M. Głazunow i p. J. Karbowskiej przygotowali
niecodzienną lekcję historii. Inscenizację uświetnił śpiew uzdolnionych wokalistów, 
a także występ zespołu "Szok" i "Miniszok" pod kierownictwem p. B Ciastoń. 
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Z okazji święta szkoły, ogłoszony został konkurs na kartkę imieninową
dla niej. 
Komisja konkursowa w składzie: p. dyr. Barbara Stężowska i p.
Małgorzata Rithaler postanowiła przyznać: 
 I miejsce klasie V f,
 II miejsce- klasie V a, 
III miejsce klasie V e, 
a wyróżnienie klasie V d. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy, a laureatom- gratulujemy!

Marzena .Głazunow .
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Akcja charytatywna dla Weroniki i Bartka Dul

Weronika Dul to uczennica klasy V a. Jej starszy brat Bartek uczy się w ZSiPO w Nysie.
Rodzeństwo choruje od dawna na nieuleczalną chorobę- SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. 
Leczenie i rehabilitacja dzieci wiąże się z dużymi kosztami i wieloma problemami, z którymi boryka
się samotna mama rodzeństwa.
Chcąc jej pomóc, członkowie Szkolnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” w Nysie - uczniowie
oraz absolwenci szkoły przygotowali akcję charytatywną, z której całą uzyskaną kwotę postanowili
przeznaczyć wsparcie z walce z chorobą. 26 stycznia w Kościele MBB a dzień później w Muzeum
Powiatowym w Nysie przedstawili „Jasełka”. Publiczność nagrodziła występ gromkimi owacjami
i  chętnie wspomogła akcję finansowo, wrzucając pieniądze do puszek. 
Podczas obu koncertów- udało się nam zebrać niebagatelną kwotę 2890 zł , która została
przekazana mamie Weroniki i Bartka.
W imieniu dzieci, a także młodych artystów serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego
serca, którzy pomogli w organizacji przedsięwzięcia, którzy trzymali za nas kciuki, którzy wsparli nas
finansowo i dobrym słowem. 
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Niecodzienna lekcja wychowawcza.

Młodzi aktorzy mieli możliwość występu przez dość nietypową publicznością.
27 stycznia "Jasełka" zaprezentowali w świetlicy ...Zakładu Karnego w Nysie,
chcąc w ten sposób podziękować za pomoc w zbiórce plastikowych
nakrętek, które przeznaczamy na cele charytatywne.
Występ bardzo spodobał się osadzonym, czego wyraz dali owacjami
na stojąco i wspólnym śpiewaniem kolęd, a uczniowie zyskali cenne
wskazówki i temat do przemyśleń. 
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                                                Młodzi chemicy

10 grudnia 2019 r. uczniowie należący do szkolnego koła chemicznego:
Zuzanna Sałamaj ,  Wojciech Duliba i Jakub Lemiowski  pod opieką
p. Magdaleny Gaborskiej wzięli udział w ciekawej lekcji chemii
zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu.
Podczas lekcji, która miała formę zajęć praktycznych, uczniowie mieli
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności  poprzez przeprowadzenie
ciekawych analiz chemicznych w profesjonalnym laboratorium . Ponadto
zwiedzili szkołę i zapoznali się z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny.

. .
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Ferie- dobre rady nie od parady
Zima w tym roku nas nie rozpieszcza, niemniej mamy nadzieję, że w czasie ferii, które już
niebawem, sypnie śnieg i będzie można choć chwilę nacieszyć się zimowym szaleństwem. Jednak
zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie. Przypomina nam o tym Amelia Lelek z klasy VI d.

Ferie zimowe zaczynają się  10 lutego i potrwają do 23 lutego.
Jest to czas odpoczynku i zimowego szaleństwa oraz okazja do relaksu
i nabrania energii do dalszej pracy.
Jednak, aby czas zimowego szaleństwa dostarczył nam niezapomnianych
wrażeń, musimy pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
● wychodząc z domu, ubierz się ciepło,
● zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni i zbiorników
wodnych,
● nie doczepiaj sanek do samochodów,
●na łyżwach jeździmy tylko na lodowisku, nie ślizgamy się po zamarzniętych
stawach lub jeziorach
● uważaj, by w trakcie zabawy śnieżkami nie wyrządzić komuś krzywdy,
● nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające samochody,
● nie przechodź pod zwisającymi soplami oraz nie strącaj ich,
● nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców i opiekunów,
● nie ufaj obcym osobom,
●w razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji pamiętaj o numerach
alarmowych:
POGOTOWIE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
z telefonów komórkowych -112
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Życzymy Wam wspaniałych, pełnych śniegu, ekscytujących,
ale przede wszystkim BEZPIECZNYCH ferii

Redakcja "Dychy'
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