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KALENDARIUM 

 

 

                PAŹDZIERNIK 

 

 

1 października  (środa)  
Światowy Dzień  Wegetarianizmu, 

Światowy Dzień Ptaków, 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 

Międzynarodowy Dzień muzyki. 

 

2 października  (czwartek)    
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy,  

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. 

 

3 października  (piątek)    
Światowy Dzień Uśmiechu. 

 

4 października  (sobota)    
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, 

Światowy Dzień Onkologii. 

 

5 października  (niedziela)    

Światowy Dzień Nauczyciela. 

 

6 października  (poniedziałek)    
Światowy Dzień Architektury. 

 

 

 



 

9 października  (czwartek)    
Światowy Dzień Poczty, 

Światowy Dzień Wzroku. 

 

10 października  (piątek)   
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 

Światowy Dzień Drzewa, 

Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci. 

 

12 października  (niedziela)    
Dzień Bezpiecznego Komputera, 

Dzień Papieski. 

 

13 października  (poniedziałek)    
Dzień Ratownictwa Medycznego, 

Dzień Dawcy Szpiku. 

 

14 października  (wtorek)   
Dzień Edukacji Narodowej. 

 

15 października  (środa)    

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, 

Światowy Dzień Mycia Rąk. 

 

16 października  (czwartek)   
Dzień Papieża Jana Pawła II. 

 

18 października  (sobota)   
Dzień Poczty Polskiej. 

 

19 października  (niedziela)    
Światowy Dzień Misyjny.  

 

20 października  (poniedziałek) 

Europejski Dzień Seniora, 

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. 

 

22 października  (środa) 

Światowy Dzień Osób Jąkających Się. 

 

24 października  (piątek) 

Dzień Narodów Zjednoczonych, 

Dzień Walki z Otyłością. 

25 października  (sobota)   
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, 

Dzień Młodzieży PCK. 



 

26 października  (niedziela)   
Światowy Dzień Transplantacji, 

Zmiana Czasu Na Zimowy. 

 

27 października  (poniedziałek) 

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego. 

 

 

31 października  (piątek) 

Światowy Dzień Oszczędzania. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



UWAGA ! 

 

Wyniki konkursu na 

najsympatyczniejszego chłopca  

w szkole! 
 

30 września dziewczęta wybrały 

najfajniejszych chłopców  

ZS w Gardnie: 

 

1 miejsce – Fabian Kałdowski – 5a 

2 miejsce – Tomek Powietrzyński – 1ag  

3 miejsce – Dominik Dawid – 2ag 
 

  

 

 

 

 



 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA 

 

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego 

oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. 

Akcję objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w 

projekt włączyła się również Polska Izba Informatyki i  telekomunikacji. Wsparcia 

udzieliły także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  oraz Ministerstwo Nauki i 

Informatyzacji . Akcja została szeroko nagłośniona w mediach. 

Zagrożeń związanych z komputerami jest wiele.  

Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa są komputery, które pracują w sieci i mają 

dostęp do Internetu. 

 

Zagrożenia: 

-  Kradzież z włamaniem - w sieci działa wiele osób, które wykorzystując luki w 

oprogramowaniu uzyskują nielegalny dostęp do cudzych zasobów, uzyskane w 

ten sposób dane mają zapewnić im finansowe korzyści; 

- Spam - elektroniczne wiadomości masowo rozsyłane do osób, które ich nie 

oczekują; 

- Wirus - to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy 

powiela się bez zgody użytkownika; 

- Dialer - to program komputerowy do łączenia się z Internetem za pomocą 

modemu, jeśli działa bez wiedzy użytkownika może spowodować wielokrotne 

zwiększenie typowych kosztów dostępu do Internetu; 

 - Sniffing - skuteczna i trudna do wykrycia technika przechwytywania danych; 

 - Trojany i robaki - programy działające w ukryciu, ich zadaniem najczęściej 

jest przekazanie zdalnej kontroli nad systemem osobie nie posiadającej 

odpowiednich uprawnień. 

Jak się bronić? 

1. Korzystaj z zapory połączenia internetowego. 

2. Pobieraj aktualizacje. 

3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

4. Używaj silnych haseł lub technologii silnego uwierzytelniania. 

5. Przeglądaj sieć Web, zachowując środki ostrożności. 

6. Korzystaj z poczty e-mail w bezpieczny sposób. 

7. Regularnie twórz kopie zapasowe i odtwarzaj dane. 

 

 



 

DZIEŃ PAPIESKI 

 

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzimy 12 października, pod hasłem 

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.  

Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej 

strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie 

wprost, ale niezwykle pożądanym.  

Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle 

nauczania św. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. 

Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do 

ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i 

całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką. 

Obchody organizowane są w kilku wymiarach. Jednym z nich jest wymiar 

intelektualny: chodzi o upowszechnienie nauczania Jana Pawła II, czemu ma 

służyć szeroka debata w środkach masowego przekazu oraz szereg sesji 

naukowych, seminariów i publikacji. Na wymiar duchowy składają się 

uroczystości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne. Organizowane są 

także liczne imprezy kulturalne - koncerty, wieczory poezji, zloty i rajdy. 

Przy tej okazji wręczane są przyznawane co roku nagrody TOTUS - zwane 

często "katolickimi Noblami". Uhonorowano nimi dotychczas m.in. ks. Jana 

Twardowskiego, prof. Andrzeja Wojciechowskiego, Zygmunta Kubiaka, 

prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, prof. Jerzego Nowosielskiego, Instytut 

"Tertio Millennio", program"Ziarno", internetowy portal OPOKA i Redakcja 

Programów Katolickich TVP. 

Szczególnie widocznym akcentem obchodów jest powszechna zbiórka 

pieniędzy pod hasłem "Dzielmy się miłością", przeprowadzana przy okazji 

obchodów Dnia Papieskiego. Dochód z niej jest przeznaczony na fundusz 

stypendialny,   dzięki któremu najbardziej uzdolniona młodzież, pochodząca 

z ubogich rodzin, głównie ze wsi, będzie miała możliwość kontynuowania 

nauki. 

 



 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za naukę,  

za trud jaki jest wkładany, 

 przeogromny bukiet życzeń 

składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe  

z uczniowskich serc płynące, 

jak świeże kwiaty pachnące,  

kwitnące na polskiej łące. 
 

 

 

 

 

 

 



 

PASOWANIE NA UCZNIA 

GIMNAZJUM ZS W GARDNIE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 

 
Światowy Dzień Misyjny, tzw. Niedziela Misyjna, rozpoczynająca 

Tydzień Misyjny, jest to święto ustanowione przez papieża Piusa XI w 1926 

roku. Dzień Misyjny przypada corocznie w przedostatnią niedzielę 

października; jest to dzień solidarności misyjnej w Kościele Katolickim. 

Światowy Dzień Misyjny jest uprzywilejowanym momentem, w którym 

wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne gesty 

solidarności we wspieranie Kościołów na terenach misyjnych. 

Papież nazywa ten dzień „świętem łaski i radości”.  

Jak wyjaśnia, Duch  Święty daje mądrość i męstwo tym, którzy otwierają się na 

Jego działanie. 

 Z kolei świadomość, że Jezus Chrystus wspiera dzieło misyjne i mu 

towarzyszy, wypełnia serca głoszących Dobrą Nowinę radością. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nasza szkoła również przyłączyła się do akcji misyjnej i 13 kwietnia 

2013 roku przystąpiła do adopcji na odległość. Zaadoptowany został Kelvin 

Muchairi. Chłopiec pochodzi z Kenii z wioski Laare i ma 11 lat. Kelvin 

został objęty pomocą finansową i duchową - modlitwą. Każdego miesiąca 

nasza szkoła zobowiązała się przekazać sumę pieniędzy w wysokości 70 zł , 

która zapewni mu wyżywienie, ubranie, dodatkowe leki, edukację (opłata 

czesnego), ubezpieczenia. Za dodatkową wpłatę można zakupić potrzebne 

rzeczy takie jak: koc, ręcznik, bieliznę, odzież, obuwie, zabawki,. To 

wszystko daje dziecku realna możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa. 

Wszystkim uczniom, którzy włączają się w zbiórkę pieniędzy, czy 

modlitwę serdecznie dziękujemy w imieniu Kelvina. 

 

 



 

STREFA HUMORU 

W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy 

jeszcze nie znano. 

 

Prostokąt różni się od kwadratu tym że raz jest wyższy a raz szerszy. 

 

Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 

 

Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 

 

Sosny znoszą szyszki. 

 

Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 

 

Woda słona zawiera w sobie sól a słodka cukier. 

 

Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek. 

 

Komiks jest to gazeta zrobiona z rysunków. 

 

Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 

 

Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie. 

 

Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów  

i nauczycieli. 

 

Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 

 

Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić o jej rękę. 

 

Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości. 

 

Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów popełnił małżeństwo. 

 

Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też. 

 

Kochanowski czcił piękno kobiet i ludzi. 

 

Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę. 

 



 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożył:                  Wojciech Kalinowski 

Kawałami rozśmieszył:   Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,  

                                    Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz  

 

 
 

Do następnego numeru!  

Redakcja e-Pr(z)ymusika 


