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Święty Mikołaj nie latał saniami zaprzęgniętymi w
renifery. Nie miał też czerwonego stroju i czapki.
Święty Mikołaj był biskupem Miry i w ikonografii
przedstawiany jest w infule na głowie i z pastorałem
w ręku. W rocznicę jego śmierci, 6 grudnia,
obchodzimy mikołajki - dzień obdarowywania się
prezentami.
Św. Mikołaj. Biskup - dobroczyńca
Mikołaj, biskup Miry urodził się w Patarze na
terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od
najmłodszych lat Mikołaj był bardzo pobożny i
chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze,
że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z
mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał
on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby
wyjść za mąż. Mikołaj wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed
biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz.
Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w
Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.
Święty Mikołaj - orędownik biednych
Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego
beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących
pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego
pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła
się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga. Ten wysłuchał modlitw i statek ocalał.

ŚMIEŁÓW

Jest to wieś, która leży w powiecie jarocińskim. Liczy około 250 osób, znajduje się na terenie
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.
Mieści się tu piękny, XVIII-wieczny pałac klasycystyczny Gorzeńskich, który jest dzisiaj
siedzibą Muzeum im. Adama Mickiewicza. Zgromadzono tu eksponaty dokumentujące
pobyt wieszcza w Śmiełowie i okolicznych dworach od sierpnia 1831 do marca 1832 r.
Poeta przybył tu wówczas z Paryża jako wysłannik Legacji Polskiej do Rządu
Narodowego. Uważa się, że ówczesny pobyt Mickiewicza w wielkopolskich dworach i
pałacach był dla niego inspiracją do stworzenia wielu scen i opisów umieszczonych w
,,Panu Tadeuszu’’. Na I piętrze znajduje się wielka atrakcja, czyli pokój, w którym poeta
mieszkał.

Jacek Kaczmarski - Czaty
śmiełowskie
Wiele dworków, majątków,
Ogrodowych zakątków
Wielkopolskie hołubia równiny;
Ale rzec się ośmielę,
Że przełożysz niewiele
Nad uroki śmiełowskiej dziedziny…

Opracowała Katarzyna Urbaniak

Z życia szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2015 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Trąbczynie
rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie
ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00
uroczysta Msza Święta. Następnie
uczniowie wraz z opiekunami i nauczycielami
udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 na
placu przed budynkiem szkoły rozpoczął się apel. Pan Dyrektor
poinformował wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeństwa
obowiązujących w szkole. Życzył wielu sukcesów oraz satysfakcji ze
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Następnie uczniowie udali się na
spotkania z wychowawcami do klas.

Wyjazd do kina w Zagórowie
9 września 2015 r. w kinie w Zagórowie film pt. ,,Mały Książę" obejrzeli
uczniowie klas IV -VI SP i I -III gimnazjum. W środowy ranek uczniowie
wraz ze swoimi wychowawczyniami mogli przeżyć
chwile wzruszeń, zastanowić się nad ważnymi
momentami i uczuciami w życiu człowieka. Mały
Książę został odkryty na nowo! Na tym właśnie
polega fenomen tej książki.
Polecamy zarówno lekturę jak i film!!!

Spotkanie z policjantami
16 września naszą szkołę odwiedzili
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Słupcy – oficer prasowy asp. Marlena
Kukawka oraz dzielnicowi gminy Zagórów – st.
sierż. Zbigniew Królasik i mł. asp. Paweł
Ławniczak. Policjanci spotkali się z uczniami
klas 0-III szkoły podstawowej. Celem wizyty
było przybliżenie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.
Przypomnieli również korzyści noszenia ubrań, obuwia i plecaków
posiadających elementy odblaskowe. W podziękowaniu za przybycie
uczniowie klasy II A wręczyli gościom własnoręcznie wykonane laurki oraz
słodką niespodziankę.

Dzień Chłopca
Z okazji Dnia Chłopca Samorząd Uczniowski
zaproponował wybory najsympatyczniejszego kolegi w
klasie. Każda klasa wybrała swojego przedstawiciela.
Wybrani kandydaci ubiegali się następnie o tytuł
NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO KOLEGI W SZKOLE.
Po głosowaniu, które odbyło się 21 września 2015r.
społeczność szkolna wyłoniła siedmiu wspaniałych: Nikodema Kruckiego,
Patryka Żelka, Huberta Kałmuckiego, Pawła Kina, Kamila Nikla, Mateusza
Łuczaka i Kacpra Modelskiego. Z tej siódemki najwięcej głosów otrzymał
Mateusz Łuczak zdobywając tym samym tytuł
NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO KOLEGI W SZKOLE!!!
Wszystkim chłopcom gratulujemy. Samorząd Uczniowski przygotował
drobne upominki dla zwycięzców, a także słodycze dla wszystkich
chłopców z naszej szkoły.

Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 7 października 2015 r. odbyło się ślubowanie klas
pierwszych szkoły podstawowej. Do szkolnego grona dołączyło
32 pierwszoklasistów, których wychowawczyniami są panie
Małgorzata Swędrowska i Dorota Przygońska. Uroczystość, która
rozpoczęła się od części artystycznej była bardzo podniosła. Po
przedstawieniu pan dyrektor Andrzej Przygoński wielkim piórem pasował
dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Trąbczynie. Wierszem i piosenką
młodszych kolegów powitali trzecioklasiści i przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy,
a rodzice ufundowali okolicznościowe maskotki i rożki obfitości.
Uwieńczeniem tego wyjątkowego dnia był wyjazd do Centrum Edukacji i
Rozrywki Park Makiet MIKROSKALA w Koninie.
Wycieczka do Konina
8 października klasa V i I gimnazjum wybrały się na wycieczkę do Konina.
Najpierw uczniowie odwiedzili Centrum Edukacji i
Rozrywki Park Makiet Mikroskala, gdzie na
odwiedzających czeka ponad 30 różnych makiet o
charakterze
edukacyjnym
i
rozrywkowym.
Niesamowitych emocji dostarczył młodzieży
obejrzany film w najnowocześniejszej technologii
6D. Po tych wrażeniach uczestnicy wycieczki
wybrali się do parku, by w pięknym jesiennym słońcu zwiedzić mini zoo. Po
długim spacerze wszyscy zrobili się głodni więc zdecydowano, że czas na
posiłek. Głównym punktem czwartkowego wyjazdu był pobyt na konińskim
stadionie i oglądanie meczu Ligi Mistrzyń UEFA WOMEN'S
CHAMPIONS LEAGUE 2015/2016 KKPK MEDYK KONIN (Polska) vs
OLYMPIQUE LYONNAIS (Francja). Mecz dostarczył kibicom wielu
niezapomnianych wrażeń. Pomimo olbrzymiego dopingu gospodynie poniosły
klęskę przegrywając 0:6.
IX Archidiecezjalny Konkurs Biblijny
8 października 2015 roku odbył się w naszej szkole

IX Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla młodzieży gimnazjalnej pt.
,,Głosem proroków wzywani do nawrócenia i wiary". Do etapu szkolnego
przystąpiło 20 uczniów gimnazjum. Musieli oni zapoznać się z fragmentami
Ksiąg Proroków Jonasza i Daniela a następnie rozwiązać test. Na etapie
rejonowym w Strzałkowie naszą szkołę reprezentowały uczennice
Katarzyna Urbaniak z kl. III i Julia Wypychowska z kl. I. Gratulujemy!!!
Otrzęsiny klasy I gimnazjum
Jak co roku uczniowie klasy trzeciej przygotowali dla swoich młodszych
kolegów i koleżanek „Otrzęsiny” mające symboliczny charakter przyjęcia
ich do braci uczniowskiej naszego gimnazjum. W tym roku uczynili to
gimnazjaliści pod kierunkiem pani Mirosławy Piruckiej - Parus. Na jedno
popołudnie szkoła zamieniła się w szlachecki dworek. Biedni
pierwszoklasiści odziani w skromne chłopskie stroje musieli przejść przez
kilka trudnych prób, aby stać się godnymi i zasiąść przy pańskim stole.
Wychowankowie pani Agnieszki Parus poradzili sobie śpiewająco, choć
niejednokrotnie było bardzo ciężko. Na zakończenie pan dyrektor
Andrzej Przygoński oficjalnie ogłosił ich uczniami Gimnazjum w
Trąbczynie wręczając jednocześnie pamiątkowe dyplomy. Uwieńczeniem
tego niezapomnianego dnia była szkolna dyskoteka. Życzymy sukcesów i
wielu wspaniale przeżytych chwil w naszym gimnazjum!!!
Święto Odzyskania Niepodległości
Na to wyjątkowe święto zwrócili nam uwagę uczniowie
klasy I gimnazjum podczas uroczystego apelu z okazji
Święta Niepodległości, który odbył się w naszej szkole
10 listopada. Gimnazjaliści przypomnieli także w
prezentacji multimedialnej drogę Polski do wolności. O
patriotyzmie i historii ujętych w pięknym słowie mieliśmy okazję
wysłuchać w zaprezentowanych piosenkach czy wierszach: J. Tuwima, T.
Różewicza oraz A. Słonimskiego. Na koniec uczennice wykonały taniec z
flagą.
Opracowały : Łucja Nowak, Karina Pakulska

KSIĄŻKA
Złodziejka książek
Autor: Mark Zusak
Przekład: Hanna Baltyn
Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas
pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi
grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później
przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach
nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie
te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w
niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina
udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze…

Ostatnie życzenie
Autor: Andrzej Sapkowski
Przekład: --Gatunek: --To zbiór opowiadań fantasy stanowiących wstęp do
cyklu o wiedźminie Geralcie. Później mówiono, że
człowiek ów nadszedł od północy, od Bramy
Powroźniczej. Nie był stary, ale włosy miał zupełnie
białe. Kiedy ściągnął płaszcz, okazało się, że na pasie za
plecami ma miecz. Białowłosego przywiodło do miasta
królewskie orędzie: trzy tysiące orenów nagrody za
odczarowanie
nękającej
mieszkańców
Wyzimy
strzygi.
Takie czasy nastały. Dawniej po lasach jeno wilki wyły, teraz namnożyło się
rozmaitego paskudztwa – gdzie spojrzysz, tam upiory, bazyliszki, diaboły,
żywiołaki, wiły i utopce plugawe. A i niebacznie uwolniony z amfory dżinn,
potrafiący zamienić życie spokojnego miasta w koszmar, się trafi.
Tu nie wystarczą zwykłe czary ani osinowe kołki. Tu trzeba zawodowca.
Wiedźmina.

MUZYKA
Anti
Rihanna
Data wydania: 2015/2016r.
Ósmy album Rihanny (wcześniej oznaczany #R8) otrzymał nazwę
„Anti”. Na razie nie jest znana dokładna data premiery, ale
Rihanna w mediach społecznościowych zaczęła już promocję
płyty. Na stronie ANTIdiaRY.com co jakiś czas są otwierane nowe
pokoje, które przybliżają datę wydania krążka. Rihanna długo kazała czekać fanom na swój
nowy album, ale watro uzbroić się w cierpliwość.

25
Adele
Data wydania: 20 XI 2015r.
Ponad cztery lata od wydania poprzedniej płyty „21” oraz trzy
lata od premiery nagrodzonej Oscarem piosenki „Skyfall” fani
poznają długo oczekiwaną, nową płytę Adele. Trzeci album
brytyjskiej artystki jest zatytułowany „25”. Podobnie jak w
przypadku wcześniejszych albumów tytuł wskazuje na wiek, w
jakim Adele pisała materiał na płytę. Krążek promuje utwór „Hello”, znany i lubiany przez
wszystkich spokojny kawałek.

That's The Spirit
Bring Me The Horizon
Data wydania: 11 IX 2015r.
Pierwszym kawałkiem, promującym nową płytę, było audio
zatytułowane przewrotnie „Happy Song”. Połączenie świata
metalu i elementów muzyki masowej okazało się ogromnym
sukcesem, tym bardziej, że zespół nie stracił nawet odrobiny
wiarygodności czy jakości brzmienia. Nowy krążek to jedenaście utworów zapewniających
ekscytujące doznania pełne wielkich riffów, świetnych wokali i imponujących, stadionowych
kompozycji.

FILM
Do utraty sił
Reżyseria: Antoine Fuqua
Gatunek: Dramat
Premiera: 20 lipca 2015
Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego pragnął. Ma piękną
i kochającą żonę, uroczą córkę i tytuł bokserskiego mistrza świata. Choć
wydaje się to niemożliwe, w ciągu jednego dnia traci wszystko. Sięga dna
i musi znaleźć sposób, by się od niego odbić. Wsparcie znajduje na sali
treningowej prowadzonej przez emerytowanego pięściarza i trenera najtwardszych bokserów
amatorów. Dzięki jego pomocy, Billy rozpoczyna swoją największą walkę, która ma przynieść
mu odkupienie i zwrócić zaufanie bliskich. Najważniejsza walka rozegra się poza ringiem.

Avengers: czas Ultratona
Reżyseria: Joss Whedon
Gatunek: Akcji, Przygodowy, Sci-Fi
Premiera: 7 maja 2015r.
Film rozpoczyna się od widowiskowej sceny akcji, w której Avengersi
zostają wysłani na oficjalną misję. Wstęp świetnie buduje napięcie,
nastawia widza na dużo destrukcyjnych scen, a nowych widzów
wprowadza w świat Marvela bez niepotrzebnego spowalniania całej
akcji. Efekty wizualne są na światowym poziomie, a powracający bohaterowie dają z siebie
wszystko. Mimo mikroskopijnych przestojów akcja nigdy nie spowalnia.

Dziewczyny śmierci
Reżyseria: Todd Strauss-Schulson
Gatunek: Horror, Komedia
Premiera: 2 grudnia 2015r.
Max wraz z przyjaciółmi niechętnie uczestniczy w pokazie owianego złą
sławą krwawego horroru z lat 80., w którym występowała nieżyjąca już
matka dziewczyny i przypadkowo zostają wciągnięci do srebrnego
ekranu. Szybko zdają sobie sprawę, że są uwięzieni w kultowym filmie
i muszą połączyć siły z jego bohaterami, wśród których jest także matka Max, by umknąć przed
uzbrojonym w maczetę zamaskowanym zabójcą. Czy uda im się ujść z życiem i wydostać
z krwawego koszmaru?
Opracowała: Daria Wstawska

KSW 33 - Chalidow znowu górą !
Gala KSW 33 miała być jednym z
najważniejszych wydarzeń w europejskim
MMA i niewątpliwie takim się okazała. W
walce wieczoru Mamed Chalidow w
imponujący sposób pokonał swojego
wielkiego przyjaciela, Michała Materlę.
Wcześniej po niesamowitym boju po pas
sięgnął Artur ,,Kornik" Sowiński, a swój
tytuł obronił również bardzo efektownie
Karol Bedorf.

Tyson Fury pokonał Władimira Kliczkę!
Takiej sensacji dawno w światowym
sporcie nie było. Władimir Kliczko,
wieloletni niekwestionowany król wagi
ciężkiej, stracił swoje mistrzowskie pasy
na rzecz Tysona Fury'ego. W sobotni
wieczór w Duesseldorfie Ukrainiec nie
był sobą i dał się zdominować
aktywnemu Anglikowi. Przegrał na
punkty u wszystkich sędziów.

Lewandowski w Księdze Rekordów Guinnessa!
Robert Lewandowski trafi do Księgi Rekordów Guinnessa - poinformował
niemiecki dziennik ,,Bild" na swojej
stronie internetowej. 27-letni piłkarz
Bayernu Monachium został
nominowany w czterech
kategoriach. Wszystko dzięki pięciu
bramkom w dziewięć minut.

Nominacje do ,,Złotej Piłki"!
Cristiano Ronaldo z Realu Madryt i
dwaj zawodnicy FC Barcelona - Lionel
Messi oraz Neymar znaleźli się w
finałowej trójce ,,Złotej Piłki",
plebiscytu organizowanego wspólnie
przez FIFA i ,,France Football".
Zwycięzcę za rok 2015 poznamy 11
stycznia podczas gali w Zurychu.

Kobe Bryant kończy karierę!
Jeden z najlepszych i najsłynniejszych
koszykarzy w historii, a już na pewno
najlepszy zawodnik swojego
pokolenia, Kobe Bryant z Los
Angeles Lakers, zapowiedział w
niedzielę, że przestanie grać
zawodowo w koszykówkę wraz z
zakończeniem sezonu 2015/2016.
Próbował gonić Michaela Jordana,
rzucił 81 punktów w meczu, jest
trzecim strzelcem w historii.

Agnieszka Radwańska
walczy o nagrodę za
zagranie roku!
Dwa zagrania Agnieszki Radwańskiej trafiły
do finału głosowania na akcję sezonu WTA.
Z uderzeniami Polki rywalizują zagrania
Angelique Kerber i Simony Halep.
Głosowanie potrwa do 6 grudnia.

Opracował Wiktor Bandych

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.

Spadają z drzew.
Jeden z miesięcy okresu jesiennego.
Jesienią często pada z nieba.
Piszemy go do św. Mikołaja.
Skaczemy w nich po kałużach.
Podczas deszczu trzymamy go nad swoją głową żeby nie zmoknąć.
Biała, gęsta, nic przez nią nie widać. Tworzy się rano lub wieczorem.
W okresie zimowym i jesiennym bardzo ponura, przytłaczająca, pochmurna.

UŚMIECHNIJ SIĘ ! 
Nauczycielka pyta się Jasia na lekcji języka polskiego:
- Jasiu, jeśli powiem, że ,,Ja wychodzę za mąż", to jaki to będzie czas?
- Najwyższy - odpowiada chłopiec.

Opracował Patryk Graczyk

Nie pal! Wybierz życie!
Powszechnie
wiadomo, że palenie
papierosów jest
niebezpiecznym
uzależnieniem,
niosącym za sobą
wiele negatywnych
skutków.
Naukowcy dowiedli,
że każdy papieros
skraca życie
palaczowi o kilka
minut. Wynika z tego, że każdy nałogowy palacz z własnej głupoty i na własne
życzenie, skraca swe życie o parę lat. Paląc papierosy, zwiększa bowiem
trzykrotnie ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Po wypaleniu
każdego papierosa natychmiast wzrasta ciśnienie tętnicze i przyspiesza się akcja
serca. Wieloletni palacze zapadają na najbardziej złośliwe nowotwory, które w
większości kończą się śmiercią. Z drugiej strony, szkodząc sobie, szkodzą także
innym. Paląc papierosy, narażają nie tylko siebie, ale również osoby z
najbliższego otoczenia.
W Polsce coraz mniej ludzi pali, jednak to i tak grubo ponad jedna czwarta
narodu. W zeszłym roku papierosy paliło w Polsce 33 % mężczyzn i 24 %
kobiet. Łącznie tytoń pali 28 % Polaków, w 2012 r. było to 32%. Również w
naszym otoczeniu są osoby, często bardzo młode, które dały się wciągnąć w ten
straszny nałóg. Postaram się więc, odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego nastolatki sięgają po papierosy?
Najczęściej po to, aby zyskać aprobatę grupy i być trendy wśród rówieśników,
udowodnić sobie, że jest się już dorosłym i dojrzałym człowiekiem, czyli żeby
dodać sobie lat i powagi. Palą, żeby zrobić coś wbrew rodzicom i opiekunom,
w ramach buntu i negacji, aby zwrócić na siebie uwagę. Często próbują w ten
sposób rozładować nagromadzone złe emocje.

Czytelniku, zanim spróbujesz sięgnąć po papieros, zadaj sobie
pytanie, czy warto?

Przedstawiam ci tutaj, co zawiera w sobie ten mały zabójca.

(blog.pl)

Dobra rada:
Powiedz papierosom stanowcze „NIE”
i
wybierz zdrowy styl życia.

Mamy dla was jeszcze apel J.P. II, który nawoływał:

''Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz, że brat
Twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu.''
św. Jan Paweł II
opracowała Katarzyna Urbaniak

opracowała Katarzyna Urbaniak

