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ŚWIĘTUJ Z NAMI !
od 11 do 15 kwietnia

1050 rocznica chrztu Polski
czytaj s. 6 – 10

Od Redakcji
Drodzy czytelnicy !
Lubię, gdy nadchodzi wiosna. Dni są słoneczne i coraz dłuższe, wkoło robi się zielono, a ludziom
„bardziej chce się żyć” i częściej uśmiechają się do siebie. Wbrew twierdzeniu, że wiosenne poczucie
radości i szczęścia to mit, zachęcam do optymizmu i lektury naszej gazety. Tematem miesiąca stała
się rocznica przyjęcia chrztu Polski. Takie wydarzenia zdarzają się nie co dzień, warto więc skłonić
się do refleksji nad początkiem naszej państwowości. Dla tych, którzy lubią uczyć się języków obcych, publikujemy artykuł naszych ekspertek o tym jak robić to efektywniej. Polecam również prezentację nowości wydawniczych z naszej biblioteki. Tym razem są to książki o walce i ofierze życia
bohaterów konspiracji antykomunistycznej – „Żołnierzy Wyklętych”.
Danuta Matysiak - opiekun

AKTUALNOŚCI
Kaliskie Targi Edukacyjne
18.03.2016 r.

Oferta edukacyjna
szkoły cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Uczennice technikum fryzjerskiego wykonywały stylizacje fryzur, a uczniowie
kształcący się w zawodzie kucharz częstowali smakołykami.
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AKTUALNOŚCI
Zespół Szkół Zawodowych w Galerii Amber
13 marca 2016 roku, w niedzielne popołudnie, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w Galerii Amber pokazy mody, gotowania i stylizacji fryzur.
Uczennice pod kierunkiem pani Edyty Piotrowskiej przygotowały dwie kolekcje strojów –
codzienną i wieczorową. We współpracy
z ostrowskim atelier powstał również urokliwy
pokaz sukien ślubnych. W role modelek wcieliły się uczennice naszej szkoły.

W przygotowaniu pokazu mody pomogły
koleżanki z technikum usług fryzjerskich
oraz zaprzyjaźniony ze szkołą salon kosmetyczny. Z darmowych usług fryzjerskich i kosmetycznych mogli również
skorzystać klienci galerii.

Nasi kucharze zaprezentowali profesjonalne pokazy gotowania połączone
z degustacją. Wielką popularnością
wśród dorosłych cieszyły się: krem
z pora i grillowany łosoś, a wśród dzieci fontanna z czekolady.

Pełna relacja na stronie internetowej szkoły.
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10 najlepszych sposobów na naukę języków obcych
1. OGLĄDAJ TELE WIZJĘ W JĘ ZYKU OBCY
Korzystaj z ogólnodostępnych programów typu RTL, czy BBC. Oglądaj filmy, informacje
a nawet reklamy w języku obcym! Dzięki temu nie tylko osłuchasz się z akcentem, ale
i „wyłapiesz” znane już ci słówka, a te, których nie znasz możesz łatwo skojarzyć z pokazywanym obrazem.
2. CZYTAJ PRASĘ
…oczywiście tę w języku obcym! Obecnie na rynku
dostępnych jest wiele zagranicznych pozycji. Warto
więc wybrać się do kiosku, przejrzeć interesujące nas
tematy i zacząć czytać – to, co nas naprawdę interesuje.
3. NAKLEJAJ KARTECZKI
Na lodówkę, pralkę, ścianę … a najlepiej wszędzie,
gdzie tylko się da! Oznaczaj nimi przedmioty, których używasz na co dzień, dzięki temu zaoszczędzisz dodatkowy czas na naukę. Pozwól, by twoje
oczy i mózg zapamiętały to za Ciebie!
4. SŁ UC HAJ NAGRAŃ
Dobrym sposobem jest na przykład nagranie na mp3 słówek, których chcemy się nauczyć
i słuchanie ich wtedy, gdy jedziemy autobusem, lub siedzimy bezczynnie przed komputerem. Wypróbuj ten sposób, a zobaczysz jak szybko i bez wysiłku nauczysz się trudnych
słów.
5. RÓB LISTĘ ZAKUPÓW W OBCYM
JĘZYKU
Zawsze wtedy, gdy wybierasz się na zakupy zapisuj na
kartce wszystkie potrzebne ci produkty. Dzięki takiemu postępowaniu nie tylko nie kupisz zbędnych rzeczy i zaoszczędzisz, ale co najważniejsze, podszkolisz,
czy przypomnisz sobie nazwy podstawowych produktów spożywczych.
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6. SŁ UC HAJ MUZYKI
Tak! i najlepiej wydrukuj sobie tekst piosenki,
przetłumacz go a nawet nie zauważysz kiedy, zapamiętasz używane w niej słownictwo. Ważne jest
byś puszczał takie utwory, które naprawdę Ci się
podobają i chciałbyś wiedzieć o czym śpiewają
Twoi ulubieni wykonawcy.

7. WYJDŹ DO LUDZI
Wyjdź z domu, a kiedy usłyszysz kogoś
mówiącego w obcym języku – otwórz
się na komunikację i zacznij konwersację! Pamiętaj, że praktykowanie języka
jest najlepszym sposobem jego nauki.

8. TWÓRZ HISTORIE I OPOWIADAJ JE
Wypisz wszystkie słówka, których chcesz
się nauczyć, pomyśl, czy może coś je ze
sobą łączy. Stwórz krótkie opowiadanie na
ich temat i opowiedz je komuś bliskiemu.
Ważna rada: użyj wyobraźni!

9. SURFUJ PO INTERNECIE
Przeglądaj strony w obym języku, czytaj je, jeżeli masz jakieś wątpliwości – tłumacz. Możesz także zapisać się do newslettera, a przy codziennym przeglądaniu skrzynki elektronicznej będziesz mógł jeszcze bardziej przyswoić sobie język, którego pragniesz się nauczyć.
10. ZMIEŃ JĘZYK OPROGRAMOWANIA
Najlepiej we wszystkich sprzętach elektronicznych, jakich używasz!
Magdalena Miłek – Nowak, Ewelina Garbacz
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„Żeby źródło odnaleźć
trzeba iść ciągle w górę…”
Mieszko I był pierwszym władcą słowiańskich
plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się
z najmniejszego z nich zwanych Polanami. Historycy mają podstawy sądzić, że Mieszko był nie tylko
wybitnym przywódcą, ale i znakomitym politykiem
i strategiem. Doskonale zdawał sobie sprawę, że
przyjęcie chrześcijaństwa wzmocni jego pozycję
jako władcy, a przede wszystkim zmniejszy zagrożenie ze strony Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i Czech. Nie chcąc zbytnio uzależnić się
od Cesarza Niemieckiego Mieszko postanowił przyjąć chrzest od Czechów.
W tym celu w 965 roku wybrał się do Czech skąd przywiózł swoją przyszłą
żonę - Dobrawę, córkę księcia czeskiego Bolesława. W 966 roku Mieszko I
przyjął chrzest, symbolizując w ten sposób, że kraj Polan stał się krajem chrześcijańskim. W latach następnych następowało usuwanie pogańskich miejsc kultu
i rozwój budowli sakralnych. W Poznaniu powstało pierwsze biskupstwo, na czele którego stanął biskup praski Jordan. W 968 roku Mieszko I ufundował w Poznaniu pierwszą Katedrę. Kolejna Katedra została wybudowana w Gnieźnie
w latach 970-977.
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Data urodzin:
nieznana
(między 922 r. a 945 r.)

Data śmierci:
25 maja 992 r.

Rodzice:
Przodkowie Mieszka znani są z relacji Galla Anonima i są traktowani jako postacie na wpół
legendarne: Mieszko miał się wywodzić od Piasta, ubogiego oracza, syna Chrościska. Piast
i Rzepicha byli rodzicami Siemowita, który objął władzę po śmierci księcia Popiela. Następcą był jego syn Lestek, który z kolei był ojcem Siemomysła, ojca Mieszka I.

Rodzeństwo:
Bratem Mieszka był Czcibor.

Okres panowania:
od około 960 r. do 992 r.

Żona:
Żoną Mieszka I została w 965r. Dobrawa, księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów,
córka Bolesława I Srogiego, siostra Bolesława II Pobożnego. Warunkiem zawarcia tego
małżeństwa było przyjęcie chrztu, co stało się w 966 r., a wcześniej oddalenie 7 dotychczasowych żon księcia. Po śmierci Dobrawy ( 977 r.) Mieszko ożenił się ponownie ( 979
lub 980 r.) z Odą, córką Dytryka, margrabiego Marchii Północnej.

Dzieci:
Z małżeństwa Mieszka z Dobrawą urodził się syn Bolesław zwany później Chrobrym,
pierwszy król Polski, oraz córka Świętosława, zwana później Sygrydą, królowa Szwecji,
Danii, Norwegii, matka Kanuta Wielkiego, króla Anglii.
Z małżeństwa z Odą Mieszko miał trzech synów: Mieszka, Świętopełka i Lamberta.

Miejsce pochówku:
Początkowo sądzono, że Mieszko I został pochowany w katedrze poznańskiej. Obecnie
jednak uznaje się, że domniemany grób księcia był miejscem spoczynku biskupa Jordana, a sam Mieszko I został pochowany w kościele Najświętszej Marii Panny przy swoim
pałacu. W katedrze znajduje się obecnie symboliczny grobowiec księcia.
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Zamień strach przed nieznanym na ciekawość. Poznaj pięć niepublikowanych w podręcznikach historii informacji na temat chrztu

W żywocie świętego Metodego znajduje się krótka
informacja, że rok 966 nie był pierwszą datą chrztu
książąt polskich. Czytamy w nim, ze jeden z naszych
książąt, przed dojściem do władzy Mieszka I, przyjął
chrzest w obrządku prawosławnym.
Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku - zgodnie z ówczesnym zwyczajem – w noc oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne
sugerują, ze mógł mieć miejsce na wyspie Ostrów
Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej
siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen
chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się
dorosły człowiek.
Nie ma żadnej informacji, jak wyglądała uroczystość
chrztu Polski albo samego Mieszka. Musi to oznaczać,
iż książę został ochrzczony w swoim kraju, przez kapłana w ówczesnych Niemczech nieznanego albo mało
znanego. Rytuał chrztu można próbować zrekonstruować na zasadzie analogii. Na pewno Mieszko nie był
polewany jedynie po głowie, ale zanurzył się całym ciałem w wodzie – w specjalnym basenie chrzcielnym,
albo po prostu w rzece.
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Decyzję Mieszka zwykle tłumaczy się względami politycznymi, wyjaśniając między innymi, że chciał on
wprowadzić swoje państwo do Europy, czy też pragnął
wzmocnić swoją władzę, narzucając różnym plemionom jedną wiarę, w dodatku „nowoczesną”. Postrzegając w ten sposób wybór księcia ujmujemy mu człowieczeństwa, robimy z niego „maszynę polityczną”.
Wyjaśniając decyzję Mieszka I trzeba trzymać się tekstów źródłowych jak najbliższych wydarzeniu. Najważniejszym z nich jest dzieło niemiecki kronikarza Thietmara z Merseburga, który wybór Piasta
tłumaczył po prostu wpływem księżniczki czeskiej
Dobrawy.
Jedynie źródła ruskie pokazują, jak wówczas wyglądały
masowe chrzty prostej ludności. Książę nakazywał,
by wszyscy zjawiali się nad Dnieprem, a kapłani polewali do połowy zanurzonych w rzece ludzi wodą, wymawiając jednocześnie formułę chrztu. Możemy przypuszczać, że w Polsce działo się podobnie. Sporo jest przecież w Wielkopolsce jezior i rzek.
Mało wiemy o tym jak krzewiono chrześcijaństwo na ziemiach polskich.
Thietmar podaje, jak ostre represje stosował Bolesław Chrobry w przypadku łamania postów – wybijanie zębów, albo też
nieprzestrzegania prawa małżeńskiego – okaleczenia narządów płciowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Tej surowości nie trzeba się dziwić, była to raczej norma
w owym czasie.
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Sprawdź swą wiedzę, rozwiąż test wiedzy o Mieszku I
1. Kim był Mieszko I ?

2. Jakie wydarzenie miało miejsce w 992 r. ?

A) Królem
B) Księciem

3. W którym wieku panował Mieszko I ?

C) Cesarzem

A) XII

D) Bisupem

B) XI
C) X
D) IX

4. Wymień dwa najstarsze plemiona polskie.
5. Kim była Oda ?
A) Siostrą Siemowita
B) Zoną Ottona II
C) Żoną Mieszka I
D) Matką Mieszka I
6. Co świadczy o tym, ze Mieszko I był twórcą państwa polskiego ?
7. Wyjaśnij, skąd pochodzi nazwa Polska.

. nal o P a noi m
, ei nal śi W, ei naż, ęeli Ś
ksl op a noi mel p ł yzc5o,ncde6j Z

- el p y wza n doi z dohc7o P

:i z dei wo pd O , I a kzs e,iei M
na1ć,lrobeip2,m
eiŚnazs woza M, ei naz3r, oc m4o P
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Nowości w naszej bibliotece
Witold Pilecki – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego,
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dobrowolny
więzień Auschwitz, skazany na karę śmierci w 1948 roku.
„Fotobiografia” przedstawia historię tego bohatera dzięki
zachowanym fotografiom, prezentuje także fragmenty
listów i raportu spisanego z pobytu w obozie w Oświęcimiu.

Rankiem 28 sierpnia 1946 roku do pawilonu śmierci w gdańskim więzieniu wprowadzono młodziutką dziewczynę. Stanęła
przy słupku, do którego zaraz ją przywiązano. Próbowano zasłonić jej oczy opaską, lecz nie pozwoliła na to.
Po zdrajcach narodu polskiego, ognia! – padła komenda dowódcy plutonu egzekucyjnego. Zdążyła krzyknąć: Niech żyje Polska!
Rozległ się huk wystrzałów, ale dziesięciu żołnierzy z KBW... chybiło z trzech kroków. Nawet oni niemieli sumienia, by strzelić do
nastoletniej bohaterki…
Jedna z najbardziej wstrząsających, wzruszających, ale i budujących historii czasów
wojny i powojennej rzeczywistości. Historia młodziutkiej sanitariuszki AK Danki Siedzikówny „Inki” to opowieść, wobec której żaden czytelnik nie przejdzie obojętnie...
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REDAKCJA: Ada Kubiak, Ola Zajac
WSPÓŁPRACA: pani Magdalena Miłek—Nowak, pani Ewelina Garbacz
Opiekun: pani Danuta Matysiak, pani Małgorzata Morawska
Kontakt: gazetka_szkolna92@wp.pl

MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA STRONE SZKOŁY:
www.zs.kalisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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