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8 maja – Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
To dzień, w którym cały świat
docenia trudną pracę i obowiązki
wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża.
Ta organizacja to globalna i niezależna
sieć ponad 14 milionów wolontariuszy
oraz 450000 pracowników. Obecnie są
w 192 krajach. Wolontariusze i pracownicy wspierają ponad 160 milionów potrzebującym na całym świecie.
W obecnej sytuacji, gdy świat
walczy z koronawirusem, 14 milionów
wolontariuszy na całym świecie pomaga seniorom, osobom samotnym, przebywającym w kwarantannie, czy izolacji ze względu na stan zdrowia – robią
zakupy, realizują recepty, pomagają
załatwić codzienne sprawy. Poza tym
organizacja działa w celu ochrony
ludz kiego z drowia i ż ycia,
w zapewnieniu wzajemnego szacunku
między ludźmi – oraz po to,
by łagodzić i zapobiegać cierpieniu.
Ruch odrzuca jednocześnie dyskryminację opartą na pochodzeniu narodowościowym, rasowym, klasowym,
przekonaniach religijnych,
czy politycznych.
Warto dodać, że co roku Od-

Ważne tematy:


dział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu legionowskiego konkurs plastyczny i literacki "Dbam o zdrowie".
W tym roku szkolnym nasze liceum
reprezentowały uczennice klasy I B
Kateryna Demkiv, która zajęła III
miejsce, oraz Oliwia Jankowska,
która otrzymała wyróżnienie. Dziewczęta wzięły udział w konkursie literackim dotyczącym "100-lecia szkolnych kół PCK".
Ze względu na panującą nadal
pandemię nagrody i dyplomy zostaną rozdane we wrześniu podczas uroczystości związanej ze 100-leciem
szkolnych
kół PCK.
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CIEKAWOSTKI POLONISTYCZNE - LAUREACI NAGRODY NOBLA
W DZIEDZINIE LITERATURY
Niedawno w naszych kalendarzach zagościł maj. To miesiąc obfitujący w różne wydarzenia i
rocznice. Przy tej okazji warto wspomnieć o dwóch polskich laureatach Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którzy na początku maja obchodzili rocznicę swoich urodzin.
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk urodził się 5 maja 1846 r. w majątku Wola Okrzejska nieopodal Łukowa, w rodzinie ziemiańskiej. Początkowo uczył się w domu, później
w gimnazjum warszawskim. Następnie uczęszczał do tamtejszej Szkoły Głównej, gdzie zmieniał kierunki studiów, poczynając od wydziału lekarskiego, przez prawniczy, a skończył na filologicznohistorycznym. Już wtedy pisał pierwsze utwory literackie. Te zainteresowania skłoniły go do pracy
dziennikarskiej, którą podjął w 1869 r. Od tej pory zaczął być coraz bardziej znany w inteligenckich
sferach Warszawy. Nawiązał bliską znajomość m.in. z Heleną Modrzejewską, wraz z którą w 1876 r.
wyjechał do Ameryki Północnej. W związku z tą podróżą powstało kilka jego ważniejszych prac literackich, m.in. Latarnik, Szkice węglem, Sachem, i cykle poczytnych artykułów prasowych. Dzięki nim
Sienkiewicz zyskał prawdziwą sławę w Warszawie. W latach osiemdziesiątych publikowano w czasopiśmie Słowo kolejne fragmenty Trylogii. W latach dziewięćdziesiątych ukazały się powieści Krzyżacy,
Rodzina Połanieckich, Bez dogmatu. W 1896 r. pisarz ukończył Quo vadis - swą najbardziej poczytną
powieść, która niedługo po wydaniu zyskała wielką popularność także poza granicami ziem polskich.
To głównie ta praca przyczyniła się do przyznania mu nagrody Nobla.
W 1900 r. obchodzony był jubileusz pracy literackiej Sienkiewicza. Z tej okazji obdarowano go
małym majątkiem ziemskim w Oblęgorku koło Kielc i przyznano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powieściopisarz mocno angażował się w owym czasie w pracę społeczną, zgodnie z tak dla niego nadal ważnymi ideałami pozytywistycznymi. Publicznie wypowiadał się na temat
istotnych wydarzeń, jak bunt dzieci we Wrześni czy rewolucja 1905 r. Z chwilą wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii, gdzie razem z Ignacym Paderewskim współorganizował Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Umarł nagle w Vevey 15 listopada 1916 r. Jego prochy w
1924 r. uroczyście sprowadzono do Polski i pochowano w krypcie
katedry św. Jana w Warszawie.
Henryk Sienkiewicz był szóstym laureatem Literackiej
Nagrody Nobla. Było to już wówczas istotne i szeroko uznawane
wyróżnienie. Mając tego pełną świadomość, powieściopisarz chciał
wykorzystać własną chwałę do zainteresowania Europy sprawą polską. W owym pamiętnym dniu przy okazji odbierania medalu zaznaczył: "Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze
cenniejszym być musi dla syna Polski! (...) Głoszono ją umarłą, a
oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje! (…) Głoszono ją
niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! (…) Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!".
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Dziś zapraszam do nauki nazw
państw.
UWAGA: W nawiasach umieściłam
wymowę.

Італія [Italija] - Włochy
Америка [a<me>ryka] Ameryka
Франція [francija] - Francja

Польща [pol'szcza] - Polska
Україна [ukrajna] - Ukraina
Росія [rosija] - Rosja
Німеччина [nimeczyna] - Niemcy
Індонезія [indonezija] - Indonezja
Китай [kytaj] - Chiny
Іспанія [ispanija] - Hiszpania

CIĄG DALSZY O LAUREATACH NAGRODY NOBLA
Drugim z laureatów jest Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment. Urodził się 7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, a zmarł 5 grudnia 1925 w Warszawie.
To polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami
naturalizmu w prozie Młodej Polski. To także jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w
dziejach literatury polskiej. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską "Chłopi" .
Pisarz znajdował się wówczas u kresu życia i przyjął wiadomość o wyróżnieniu z goryczą.
Schorowany, nie był w stanie samodzielnie odebrać nagrody na ceremonii w Sztokholmie. W jego
imieniu dostał ją polski przedstawiciel dyplomatyczny w Szwecji,
Alfred Wysocki.
Opinia publiczna skomentowała wiadomość o Nagrodzie Nobla
zdecydowanie przychylniej. Jak powiadamiał swoich czytelników
"Kurier Warszawski": "To nie tylko berło literackie dla wielkiego
artysty, to pokłon dla Polski i deklaracja, że najpiękniejsze perły w
skarbach ludzkości noszą polskie nazwisko".
Powieść "Chłopi" została doceniana za wnikliwość opisu,
który miał niemalże reporterski charakter. Reymont dzięki własnym doświadczeniom i obserwacjom znakomicie sportretował
życie chłopskie na przełomie XIX i XX wieku, które biegło rytmem wyznaczanym przez nieustanną pracę na gospodarstwie
i podlegało tradycyjnym zasadom wiejskiej wspólnoty, tworzonej
przez poszczególne rodziny.
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE - Dzień Zwycięstwa
Narodowy Dzień Zwycięstwa - jest świętem państwowym obchodzony w Polsce 8 maja.
Był on wcześniej obchodzony 9 maja od 1945 do
2015 jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.
Dzień ten upamiętnienia po wsze czasy
zwycięstwo Narodu Polskiego i Jego Wielkich
Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności
i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem.

Informacje zebrała Kasia Demkiv

PROMOCJA CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE
Drodzy Uczniowie, chciałbym Wam zaprezentować dwie książki, które naprawdę warto
przeczytać.
Pierwsza z nich, którą chciałbym Wam
polecić, to „Gra w klasy” Julio Cortazara, argentyńskiego pisarza. Powieść została określona
„zabawką dzieci starszych”. Zapewne zapytacie,
dlaczego? Otóż autor daje czytelnikowi klocki, a
sam staje z boku i bacznie się przygląda, co z
nich ułożymy. To najsłynniejsza pozycja dorobku Julio Cortazara, ukazała się w Polsce w 1968
roku, stając się przez dłuższy czas tak zwaną biblią dla młodzieży.
Czy będziesz w
stanie nauczyć się
języka gliglińskiego? Przekonaj się,
sięgając po książkę z naszej biblioteki. Polecam.

Druga z książek, wraz z jej autorką, zabierze Was w podróż w głąb Indii.
Sejal Badani z wykształcenia prawnik, której
największą pasją jest jednak pisarstwo, pokaże
Wam niezwykłe miejsca.
Powieść „Sekret Amishy” to losy dziennikarki z Nowego Yorku, która staje na tak zwanym życiowym zakręcie, postanawia wrócić w
swe rodzinne strony do Indii. Poprzez podróż
głównej bohaterki odkrywamy miejscową kulturę i historię.
Ł. W.
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KĄCIK WIERSZOKLETÓW
DLA MAMY
Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko,
Za gotowane mi obiady,
Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko,
Że przytulasz, gdy mam rany.

I gdy mówię dziękuję,
to nie jest jedno słowo.
Bo gdy mówię dziękuję,
to dla mnie jesteś królową.

Za to, że jesteś ze mną,
nawet w tych trudnych chwilach.

Autorką wiersza
jest Oliwia Jankowska

26 maja - Dzień wszystkich Mam
Dzień Matki to święto obchodzone
jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.
Data obchodów zależy od kraju, w którym jest
świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja, a w Ameryce 9 maja. W tym dniu matki są
zwykle obdarowywane laurkami oraz różnego
rodzaju prezentami przez własne dzieci. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku,
miłości i podziękowania za trud włożony
w wychowanie.
W Norwegii na przykład, Dzień Matki
obchodzony jest w drugą niedzielę lutego, a w
Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii w czwartą
niedzielę wielkiego postu. W wielu państwach
święto to połączone jest z Dniem Kobiet i obchodzi się je 8 marca. Jest tak np. w Bułgarii,
na Białorusi, w Albanii, Rosji czy Serbii.

Sach zapoczątkowany został najprawdopodobniej
w USA. W 1907 roku Anna Jarvis z Filadelfii zorganizowała nabożeństwo na cześć swojej zmarłej matki, która była działaczką na rzecz kobiet. Jarvis szybko udało się rozpropagować stworzone przez siebie
święto i po kilku latach uznała je większość stanów.
Obchodzono je w drugą niedzielę maja i tak zostało
aż do dziś.
W 1914 r. prezydent Woodrow Wilson uczynił ten dzień świętem państwowym. Właśnie w tym
roku po raz pierwszy obchody święta zorganizowane
zostały również w Polsce.

Krótka historia Dnia Matki
Początki Dnia Matki sięgają jeszcze
czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole
płodności i urodzaju. W późniejszych czasach
cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i
tym samym zabroniono wyznawania innych
bogów.
Jednak zwyczaj obchodzenia Dnia
Matki w takiej formie, jak w dzisiejszych cza-

Artykuł przygotowała Kasia Demkiv
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W ramach relaksu, oderwania wzroku od ekranu komputera, zapraszamy do odnalezienia 17 ukrytych
w diagramie wyrazów.

Wykreślankę przygotowała Nikola Kunysz

PRZYPOMINAJKA !
Przypominamy o ogłoszonym konkursie fotograficznym
„Szukamy wiosny”.
Zdjęcia (maksymalnie 3 sztuki) powinny przedstawiać wszelkie oznaki wiosny (kwiaty, drzewa, zwierzęta). Prace należy
przesłać do 12 maja 2021 r. na adres:
praca.zdalnalo@wp.pl

UWAGA!
Następny numer - wydanie specjalne i rozstrzygnięcie konkursu „SZUKAMY WIOSNY”.
Zapraszamy do czytania naszej gazetki.
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