
Do góry nogami 

- gazetka gimnazjalna 

2018/2019 

nr 1 

SP z Oddziałami 

Gimnazjalnymi nr 1 

im. św. Królowej 

Jadwigi 

w Terespolu 

 

 

 

 

http://barbarajb.id.joe.pl/komentarz_961732_zbliza-sie-swieto-zmarlych-swiatelko-
pamieci.html#k961732 

  



Halloween? 
 

Pamiętaj! 

Nie czerp wzorców z innych narodów, świętując 

Halloween.  

Praktykując Halloween, odwracamy się  od Boga. 

Mamy naszą wiarę, którą należy strzec. 

Uszanuj swoją własną, bogatą , narodową tradycję i 

uczcij tych, którzy odeszli z tego świata. 

 

 

 

 

  

Święto Wszystkich Świętych 

Nie, dziękuję! 

Wykonała K. S. 

 



Bitwa pod Terespolem 
  
 

  Mieszkając w tych okolicach od dziecka, często nie zwracamy uwagi na historię miejsc, w których 
przebywamy. Jeżdżąc rowerem czy samochodem, mijamy pomniki, których tablic nawet nie czytamy. 
 Jednym z wydarzeń mających miejsce na naszej okolicy była bitwa z czasów powstania 
Kościuszkowskiego. Przeszła ona do historii pod nazwą bitwy pod Terespolem.  
Chcę Was zapoznać z tym wydarzeniem, abyście mogli obiektywnie ocenić jego wagę i skutki. 
Na początek przedstawię dowódców obu stron walki. 
 

Karol Sierakowski - polski dowódca, profesor geometrii i 
architektury. Wykładowca fortyfikacji Szkoły Korpusu Inżynierów 
Koronnych.  Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.  W powstaniu 
kościuszkowskim dowódca dywizji i korpusu, ranny pod 
Maciejowicami dostał się do niewoli.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Suworow- rosyjski dowódca i 
teoretyk wojskowy. Był sławny ze względu na 
odniesione sukcesy militarne. Suworow stanął na 
czele korpusu ukraińskiego, który miał zadać 
ostateczny cios powstańcom kościuszkowskim. 
Pozostawał w Polsce do 31 stycznia 1796 jako 
dowódca wojsk okupacyjnych. 

    
 
 
 
 
 
 

Bitwę pod Terespolem poprzedza potyczka pod Krupczycami. W tym czasie w Brześciu 

stacjonował generał Karol Sierakowski, który, na wiadomość o marszu rosyjskiego 

korpusu Aleksandra Suworowa, wyruszył ze swoimi żołnierzami  i zajął mocną pozycję 

pod Krupczycami. Polska dywizja zamierzała bronić przeprawy na Trościanicy, pomimo 



znacznej przewagi liczebnej nieprzyjaciela.  W wyniku podstępu wojsk rosyjskich, 

otoczony Sierakowski zmuszony był wydać rozkaz do odwrotu w kierunku Brześcia, tym 

samym ratując swą dywizję przed zniszczeniem. Żołnierze polscy wycofali się w pełnym 

porządku. 

Straty polskie wyniosły 257 zabitych i rannych, Rosjanie stracili 318 żołnierzy.  

Cztery dni po tym wydarzeniu  Korpus Suworowa w sile 12 tysięcy żołnierzy przeprawił 

się na zachodni brzeg Bugu, poniżej Brześcia Litewskiego. Około godziny 7 rano doszło 

do bitwy pod Terespolem. Generał Sierakowski zdawał sobie sprawę, że w tak 

niekorzystnym położeniu terenowym i wobec silniejszego przeciwnika nie ma szans. 

Jego dywizja w tym czasie liczyła 5 tysięcy żołnierzy. Nakazał odwrót. Główne uderzenie 

Rosjan nastąpiło na oddziały ubezpieczające maszerujacą kolumnę od tyłu. Około 

godziny14:00  rozbite oddziały polskie przekroczyły rzekę Krznę. Pościg się urwał.  W 

tym czasie bitwa wygasła. Oddziały te liczące około tysiąc żołnierzy wraz z 

dowództwem skierowały się w stronę Janowa Podlaskiego, a następnie Łosic. Straty 

polskie były znaczne, poległo ok. tysiąca żołnierzy, a część wzięto do niewoli, stracono 

26 armat. 

Zwycięstwo Rosjan pod Terespolem miało katastrofalny wpływ na los powstania 
Kościuszkowskiego. Suworow nie zatrzymany przez nikogo, ruszył na Warszawę i 
zakończył swój szlak bojowy rzezią Pragi.  
 

Oto pomniki upamiętniające bitwę pod Terespolem 

 
Pomnik w Polatyczach  
 



 
Tablica pamiątkowa umieszczona na kościele Św. Trójcy w Terespolu 

 
 
 
 
 

 
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Terespolu   

                                                                                   
M. M. 

 

Co oznacza kocie mruczenie? 

Kocie mruczenie zwykliśmy uważać za wyraz zadowolenia i 

szczęścia.  To jeden z pierwotnych sposobów komunikacji kotów i może mieć 

różne zabarwienie w zależności od tego, co kot chce mruczeniem przekazać. 

Dzikie koty to samotni myśliwi, przeważnie mało zsocjalizowane, żyjące 

pojedynczo lub w małych grupach. Koty domowe są w połowie drogi między 

dzikością a pełnym udomowieniem. Język 

komunikacji kształtował się (i nadal kształtuje) 



w miarę postępującej socjalizacji – przebywania kota w środowisku z innymi 

kotami lub – ludźmi. Najdawniejszych sposobem komunikacji był zapach. I tak 

w sumie pozostało do dziś. Gruczoły zapachowe znajdują się w okolicy odbytu, 

na policzkach, między palcami. 

To dlatego wprowadzając drugiego kota do domu zaleca się najpierw 

zaznajomić koty wzajemnie „zapachowo”, bez pokazywania ich czy puszczania 

„na żywioł”. Najpierw kotom w izolacji, przynoszone są kocyki i zabawki z 

zapachem drugiego kota, a także przynoszony zapach na dłoniach podczas 

głaskania obu kotów. Taki stopniowy sposób poznawania kotów ze sobą 

minimalizuje ryzyko ataków, strachu i agresji.  

Mruczenie towarzyszy kotom przez 

całe ich życie.  Kocie mruczenie ma różne 

zabarwienie, tonację i głośność w zależności 

od tego, co kot chce przekazać. Inaczej 

mruczy kot domagając się jedzenia, inaczej 

gdy jest chory, zestresowany, inaczej gdy 

jest po prostu zadowolony i mówi: „Tu jestem, blisko Ciebie”. Naukowcy 

wykazali, że koty wytwarzają pomruk przez przerywane kurczenie się i 

rozkurczanie mięśni krtani i przepony.  

Badania różnych naukowców wykazały, że częstotliwości dźwięku w 

zakresie od 25 do 150 Hz mogą poprawić gęstość kości i przyspieszać gojenie 

ran. Mruczenie zatem nie tylko relaksuje ale także i leczy – łagodzi niektóre 

bóle i pomaga w leczeniu schorzeń. Skoro częstotliwość mruczenia może leczyć 

i pomagać innym – pomaga i samym kotom. Wpływa ona bowiem na 

regenerację ich kości i organów wewnętrznych – to mogłoby tłumaczyć, czemu 

chore koty mruczą – jest to dość istotna przewaga ewolucyjna tego gatunku. Ta 

zdolność regeneracji zapewne przyczyniła się do powstania legendy o tym, 

jakoby wystarczyło zamknąć kota w pomieszczeniu, w którym znajduje się 

worek kości, a one same się zrosną. 

Autor : J. M. 

 

      


