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KOCHANI CZYTELNICY!
MIŁO PRZEKAZAĆ W WASZE RĘCE WIOSENNE WYDANIE BRATKA. WIEMY, JAK BARDZO NA NIE
CZEKALIŚCIE. ZAMIESZCZAMY W NIM RELACJE SŁOWNE I ZDJĘCIOWE ZE SZKOLNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WYDARZEŃ, KONKURSÓW.
MIJAJĄ JUŻ 3 LATA OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA PANDEMII COVID - 19. TERAZ ŚWIAT
MIERZY SIĘ Z NOWYM PROBLEMEM - WOJNĄ . NASZE MYŚLI KIERUJEMY W STRONĘ UKRAINY.
POMAGAMY, WSPIERAMY…
MAMY NADZIEJĘ, ŻE LEKTURA NASZEGO CZASOPISMA POZWOLI WAM ODERWAĆ SIĘ OD TYCH
CIĘZKICH I TRUDNYCH CHWIL.
A W SZKOLE TYLE NOWEGO, TAK WIOSENNIE, TAK RADOŚNIE…
MI ŁEJ LEKTURY!
REDAKCJA

DZIŚ W NUMERZE !
-

FRAZEOLOGICZNY ZAWRÓT GŁOWY
KONKURS PLASTYCZNY PT. „NAJŁADNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
DZIEŃ JEŻA
ZAWODY W SPALE
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
INFORMATYCZNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
MODA NA OKŁADKĘ W KLASACH I-III
MIĘDZYSZKOLNY WOJEWÓDZKI KONKURS „TYLKO ORŁY” 2021/2022
ETAP REJONOWY ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ!
KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
DZIEŃ KOBIET
XLVII RAJD BAB
IV GMINNE TARGI EDUKACYJNE
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
BEZ WIOSNY ŚWIAT JEST MAŁO RADOSNY!
CO WARTO WIEDZIEĆ NIE TYLKO NA WIOSNĘ
WIOSENNY HUMOR
NASZA TWÓRCZOŚĆ, NASZE SUKCESY
FOTORELACJE

-

Związki
frazeologiczne
mogą wiele wyrazić, potrafią
być zabawne, a w dodatku
ich pochodzenie w wielu
wypadkach jest niezwykle
ciekawe. Co nasi krewni
mają wspólnego z kisielem?
Dlaczego palec jest sam?
Jakimi
łzami
płacze
krokodyl? Na te pytania na
pewno znają odpowiedź
uczestnicy konkursu, który
niedawno odbył się w naszej
szkole.
25 listopada 2021
odbyło się podsumowanie
Szkolnego Konkursu Frazeologicznego. Celem spotkania było promowanie pięknej polszczyzny. Zadania
konkursowe sprawdzały znajomość, rozumienie i poprawne posługiwanie się frazeologizmami.
W zmaganiach wzięło udział 28 uczniów.
KOMISJA KONKURSOWA WYŁONIŁA NASTĘPUJĄCYCH LAUREATÓW:
w kategorii kl. V-VI
w kategorii kl. VII
I miejsce – Alicja Kołba kl. Va
I miejsce – Gabriela Gajda kl. VIIc
II miejsce – Szymon Knapik kl. VI
II miejsce – Mikołaj Domagała kl. VIIb,
III miejsce – Bartłomiej Pirek kl. Va
Patrycja Piekarska, kl. VIIc
III miejsce – Mikołaj Plich, kl. VIIb
Nagrodę za udział w konkursie otrzymała uczennica kl. VIIb Martyna Plich.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy wzbogacania
języka o frazeologizmy.
A.Cz.

1 grudnia 2021r. w oddziałach przedszkolnych miało
miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego
pt. Najładniejsza zakładka do książki. Celem konkursu było
pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej
oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci.
W konkursie wzięło udział 27 dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Wszystkie zakładki prezentowały się
pięknie, stąd też wyłonienie finalistów okazało się bardzo
trudnym zadaniem.
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I miejsce – Miłosz Zarzecki 0b
II miejsce – Krzysztof Szafrański 0a, Marcel Warsicki 0b
III miejsce – Lena Cieślik 0b, Marcelina Staszewska 0c, Wiktor Ulcyfer 0c
Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i zakładki do książek.
Dodatkowo, pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Przedszkolakom dziękujemy za zaangażowanie i twórczą pracę.
N-le oddziałów przedszkolnych

10 listopada br. obchodziliśmy Dzień
Jeża. Z tej okazji w naszej szkole ogłoszono
konkurs na wykonanie figurki tego
sympatycznego zwierzątka. Odzew ze strony
uczniów był spektakularny. Najliczniej w akcji
wzięły udział klasy: IIa (15 osób), Ia (11 osób),
Ic (8 osób) oraz IIb (7 osób). To im w ramach
nagrody i podziękowania przypadł wybór
imion dla rodziny jeży, która zamieszkała na
terenie naszej szkoły. Wszystkim, którzy
poświęcili swój czas na wykonanie figurek,
serdecznie dziękujemy.
Z tej samej okazji w szkole
zorganizowano również kiermasz jabłek. Ze
sprzedaży owoców udało się pozyskać 130
złotych. Pieniądze zostały przekazane
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Ośrodkowi Rehabilitacji dla Jeży w Kłodzku,
który wspiera i pomaga na co dzień słabym,
chorym i rannym jeżom.

Jan Brzechwa

O zielonym jeżu
Pod kasztanem w gęstej trawie,
usnął jeżyk po zabawie.
Właśnie zbudził się i ziewał,
Gdy coś nagle spadło z drzewa,
Za nim drugie, trzecie też…
Miało kolce tak jak jeż.
Spojrzał jeżyk w bok uskoczył,
Przerażony przetarł oczy.
-Patrzę, patrzę i nie wierzę:
czy to jeże, czy nie jeże?
Nie wiedziałem dotąd sam,
Że zielonych braci mam.
Lecz ja w norce mam mieszkanie,
a gdzie one? Na kasztanie!
E.K.

W dniu 01.12.2021r. w Centralnym Ośrodku
Sportu w Spale k/Tomaszowa Mazowieckiego,
w miejscu, gdzie trenują sławy polskiego sportu,
rozegrane zostały Indywidualne Halowe Mistrzostwa
Zrzeszenia LZS Woj. Łódzkiego w Lekkoatletyce
(2007 i młodsi). Z naszej szkoły w zawodach wzięło
udział 14 uczniów. Ogółem w zawodach wystartowało
306 zawodników z 24 szkół i klubów.

Nasi uczniowie rywalizowali w konkurencjach
biegowych: bieg na 60 m, 200 m, 1000 m
i skocznościowej – skok w dal, w kategoriach
wiekowych 2009 i młodsi oraz 2007 – 2008. Mogli
oni wystartować w dwóch konkurencjach oraz
sprawdzić swoje możliwości i umiejętności na tle
uczniów z innych szkół. Kilku naszych uczniów
znalazło się w pierwszej dziesiątce startujących
zawodników.
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 Kacper Żuchowski z klasy VII c
II m biegu na 60 m w kategorii wiekowej
rocznik 2007 -2008.
Do zwycięstwa zabrakło mu jedynie 0,08 s.
 Szymon Piekarski z klasy V b
IV m w biegu na 1000m.
 Wiktor Malicki z VII a
VI m w skoku w dal.
 Jakub Kwiecień z klasy VII b
VII m w skoku w dal.
 Dawid Gajda z VII c
VII m w biegu na 60 m i IX w skoku w dal.
 Adrian Juliański z klasy VIII b
VII m w biegu na 1000 m
 Patrycja Chojwa z klasy VIII a
VIII m w biegu na 60 m i IX m w skoku w dal
Życzymy naszym sportowcom sukcesów
na kolejnych zawodach sportowych.
A.P.

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku
1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Z tej
okazji na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz kampanie
poświęcone chorobie oraz wszystkim osobom, które się z nią zmagają.
Warto przypomnieć, że nieodłącznym elementem obchodów tego dnia jest
Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS oraz ich bliskimi.
3 grudnia br. w naszej szkole obyły się powiatowe obchody
Światowego Dnia AIDS, podczas których podsumowano realizację
programu „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. Wręczono wówczas
nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Młodzi o HIV i AIDS”,
którego organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim. Jedną z wyróżnionych w tym konkursie
została uczennica naszej szkoły Sandra Bujacz. Ponadto uczniowie
zaprezentowali
montaż
słowno-muzyczny
oraz
przygotowali materiał filmowy pt. „Czy wiesz, że...”
nawiązujący do kampanii profilaktycznej HIV/AIDS.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele PSSE
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z powiatowym
koordynatorem programu – panią Anną Kańską.
W szkole odbył się także konkurs wiedzy pt. „Razem
przeciw HIV/AIDS”, w którym I miejsce zajęła Wiktoria
Gajda, II miejsce – Marcelina Mazerant, a miejsce III –
Martyna Kowalczyk. Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy. Mamy nadzieję, że nasze działania wpłynęły
na podniesienie poziomu wiedzy, „odczarowanie” mitów
i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV oraz choroby
AIDS.
E.K.
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6 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie
Gminnego Konkursu pt. „Droga do Niepodległości 11 listopada”.
Celem konkursu było przygotowanie uczniów klas IV-VIII do aktywnego udziału w obchodach
Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pogłębianie wiedzy na temat historii narodu polskiego oraz
propagowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym,
jakiego podjęli się uczestnicy, było przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej drogę i dążenie
narodu polskiego do Niepodległości.
Honorowy patronat nad konkursem objął wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek,
który ufundował i osobiście wręczył nagrody zwycięzcom wraz z dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krzyżanowie, Panią Magdaleną Ryżewską.
Spośród dwudziestu trzech nadesłanych prac, komisja konkursowa wyłoniła następujących
laureatów:
I miejsce: Marika Cieślak (SP Gomulin), Alicja Kiereś (SP Bujny),
II miejsce: Kacper Kordowiak (SP Gomulin), Lena Radziszewska (SP Krzyżanów),
III miejsce: Karol Kaczmarek (SP Gomulin), Nadia Pisarek (SP Krzyżanów),
Wyróżnienia: Sandra Bujacz (SP Gomulin), Nikolina Kreter (SP Gomulin),
Natalia Alberciak (SP Bogdanów), Seweryn Ryżewski (SP Krzyżanów).

Naszym Zwycięzcom oraz wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy
wielu dalszych sukcesów w dziedzinie informatyki!
P.F.
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Biblioteka szkolna podsumowała wyniki konkursu ,, Moda na okładkę’’, którego celem było
zaprojektowanie okładki swojej ulubionej książki. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością
w wykonaniu swoich prac . Jury w składzie: Joanna Sobutkowska , Lena Cienkowska , Katarzyna Stawicka
nagrodziło następujące osoby:
Krzysztof Dróżdż kl. I A
Nina Pirek kl. I B
Adrianna Owczarska kl. I B
Amelia Drobik kl. III B
Szymon Gajda kl. II B
Hanna Pełka kl. II B
Adrianna Rudzińska kl. III A
Michał Michalak kl. III C
Ksawery Łaszek kl. I A
Maria Mikołajczyk kl. I A
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Nagrodzone prace są zaprezentowane na wystawie w bibliotece szkolnej.
K.S.

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,
ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku,
cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości,
współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem
za wyrządzane nam zło.”
Kard. Stefan Wyszyński
Pod takim mottem odbyła się VI edycja Międzyszkolnego
Wojewódzkiego Konkursu „Tylko Orły”, poświęconego pamięci
Patrona Szkoły w Rąbieniu Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa
Tysiąclecia.
Celem konkursu było upowszechnienie treści zawartych w „ABC
Społecznej Krucjaty Miłości” i wdrożenie dzieci do stosowania na co
dzień zasad prymasowskiego dekalogu.
Starania naszych uczniów zostały docenione, gdyż 3 osoby
zdobyły wyróżnienia. Są to:
 w kategorii multimedialnej: Nikolina Kreter (klasa VIII B),
Sandra Bujacz (klasa VIII B),
 w kategorii plastycznej: Zuzanna Chudy (klasa IV A).
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy! Za chęci,
starania, wysiłek. Osobom wyróżnionym zaś gratulujemy sukcesu!
A.S.
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7 lutego 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie
rejonowym XVI Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Był on
podzielony na dwie kategorie wiekowe: dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII.
Szczęśliwców było ośmioro: Bartłomiej Pirek, Kordian Staszewski (kl. V a), Alan
Hojwa, Szymon Piekarski (kl. V b), Mikołaj Domagała, Mikołaj Plich (kl. VII b),
Gabriela Gajda, Patrycja Piekarska (kl. VII c).
W tym roku uczestnicy konkursu mieli za zadanie przyswoić Ewangelię wg
św. Łukasza. Z racji panujących obostrzeń i zdalnego trybu nauki, etap ten odbył
się w formie online. Uczniowie zostali zakwalifikowani do niego po eliminacjach
szkolnych. Jak relacjonowali sami uczniowie, był to test o wysokim poziomie
trudności, mimo to, wrażenia były pozytywne.
A.S.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z oddziałów
przedszkolnych złożyły babciom i dziadkom życzenia,
zaśpiewały piosenkę oraz przygotowały drobne upominki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej Szkoły.
Tam dla wszystkich Babć i Dziadków – niespodzianka!
Film z pięknym przedstawieniem wierszy, piosenek i życzeń od ukochanych wnuków!
N-le oddziałów przedszkolnych
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DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie
rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego
wykorzystywania Internetu.
Hasło akcji „Działajmy razem” ma w tym roku szczególne
znaczenie, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych –
rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży,
może zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci
szczególnie w trakcie pandemii i zdalnego nauczania.
W związku z obchodami w naszej szkole Dnia
Bezpiecznego Internetu 2022 zostały przeprowadzone
pogadanki z uczniami jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
a Mały Samorząd Uczniowski w klasach I-III zorganizował
konkurs na najciekawszy plakat promujący bezpieczne
korzystanie z Internetu.
Ponadto 10 lutego uczniowie klas I-III wzięli udziału
w wydarzeniu, gdzie w pierwszej części mogli obejrzeć
Spektakl pt. „Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych
kłopotów ”. W drugiej części mieli możliwość interaktywnego
spotkania online na żywo z bohaterami Plikiem i Folderem.

Wyniki konkursu:
I miejsce kl.1a
I miejsce kl.2a
I miejsce kl.2b
Wyróżnione zostały
wszystkie pozostałe klasy.
Każda klasa otrzymała dyplom
oraz drobny upominek.
N-le klas I-III
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Tradycyjnie, 8 marca, w naszej szkole pojawili się uśmiechnięci
chłopcy z koszem pełnym pięknych tulipanów. Odwiedzili
wszystkie klasy, składając życzenia każdej pani i dziewczynie
oraz obdarowując bohaterki tego dnia słodkim uśmiechem.
W szkole panowała bardzo ciepła
atmosfera i liczymy, że tak
będzie już zawsze.
Dziękujemy!

Dzień Kobiet – skąd wzięła się ta tradycja?
Inicjatorami pierwszego w historii święta
nieracjonalnych warunków pracy w
ogłosiły one 8 marca świętem
drugiej międzynarodowej konferencji
w 1910 r. Podążając za przykładem
z 17 krajów postanowiło zorganizować
międzynarodowym. Dzień ten miał na celu
publicznej
na
zapewnienie
prawa
władzy polity cznej. Święto to obchodzone było
W Polsce w 1918 r. z powstaniem rządu
kobiety po raz pierwszy otrzymały
w wyborach.

pań były socjalistki z USA. Z powodu
fabrykach włókienniczych, w 1908 r.
pań. Pomysł ten został podjęty na
socjalistycznej kobiet w Kopenhadze
pracownic amerykańskich, 98 kobiet
coroczne święto kobiet o charakterze
zwrócenie uwagi szerokiej opinii
wyborczego dla kobiet i udziału kobiet we
po raz pierwszy w czasie I wojny światowej.
Ignacego Daszyńskiego
prawo do głosowania
Materiał ze strony internetowej Wakacyjna Papuga
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W sobotę 5 marca nasze Szkolne Koło PTTK uczestniczyło w pieszym
XLVII Rajdzie Bab w Końskich. W ten sposób uczestnicy pieszej 15 - kilometrowej
wędrówki włączyli się w obchody Dnia Kobiet. Członkowie Koła poznawali walory
wyjątkowo urokliwej Ziemi Koneckiej, ćwiczyli spostrzegawczość i poprawiali
kondycję. Jak zwykle humory dopisały i pogoda również. Nasi dzielni piechurzy
otrzymali certyfikaty, słodkości oraz drobne upominki.

E.M., M. K.

Za nami IV edycja Gminnych Targów Edukacyjnych. To był wspaniały dzień wypełniony licznymi
atrakcjami dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.
Honorowy patronat nad Targami
Edukacyjnymi Gomulin 2022 objęli Wójt
Gminy Wola Krzysztoporska oraz firma
Haering Polska z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim. Otwarcia IV Gminnych
Targów Edukacyjnych dokonała dyrektor
Szkoły Podstawowej – pani Iwona Zapała.
W swoim wystąpieniu dyrektor
Szkoły Podstawowej podkreśliła, że wybór
szkoły to bardzo ważna decyzja w życiu
młodego człowieka. Targi Edukacyjne
pozwalają młodzieży zorientować się
w różnorodnej ofercie lokalnych placówek
oświatowych, ale również pokazują,
że rynek pracy jest dynamiczny. Dlatego tak istotne jest przygotowanie do tego, aby uczyli się przez całe życie
i podchodzili elastycznie do zmieniających się okoliczności.
W targach uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
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Na targach gościli przedstawiciele Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi, oddział
w Piotrkowie – pani Violetta Promny i pani Aleksandra
Zając. Uczestnicy targów mogli poznać prognozę
zapotrzebowania na poszczególne zawody oraz
wysłuchać wykładu dotyczącego odpowiedzialnego
planowania kariery i barometru zawodów.
Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało
20 wystawców - licea ogólnokształcące, technika
i szkoły branżowe. Oprócz szkół z Piotrkowa
Trybunalskiego pojawiły się także szkoły z Bełchatowa,
Bujen,
Dobieszkowa,
Kleszczowa,
Szydłowa
i Wolborza. Ósmoklasiści mogli zapoznać się z bogatą
ofertą szkół ponadpodstawowych. Wszystkie placówki oświatowe przygotowały dla zwiedzających ulotki,
broszury, gazetki reklamowe oraz
ciekawe i atrakcyjne stoiska promujące
edukacje w swojej szkole. Wszystko to
służyło promocji szkół, wzbudzaniu
zainteresowania i przyciągnięciu jak
największej liczby uczniów na stoisko
targowe. Na odwiedzających czekali
niemalże wszystkowiedzący o swojej
szkole uczniowie i nauczyciele.
I właśnie te bezpośrednie rozmowy były
niezmiernie cenne dla zainteresowanych
dalszą nauką ósmoklasistów.
Targi Edukacyjne 2022 za nami. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za ich obecność podczas
tego wydarzenia.
E.K.

21 III długo wyczekiwana Wiosna zawitała w progach naszej szkoły!
Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował specjalny program dnia. Dzień
Wagarowicza (bo tak ten dzień kiedyś nazywano) obfitował w wiele atrakcji
i każdy mógł wybrać coś dla siebie. Do szkoły uczniowie
przyszli bez plecaków, ale za to ubrani na zielono. Od rana
w klasach przygotowywano Marzanny, było
oglądanie filmów, granie w planszówki,
przystrajanie okien wiosennymi dekoracjami.
Chętni, a było ich wielu, mogli wziąć udział
w Turnieju Szachowym o Puchar Wiosny (i talon do
szkolnego sklepiku na niebagatelną kwotę 20 zł;). Nad
prawidłowym przebiegiem rozgrywek szachowych czuwał Karol
Kaczmarek z z kl. VIIIa. Oprócz tego podczas pokazu mody SPRING 2022
poznaliśmy najnowsze trendy w dwóch odsłonach: EkoAwangarda
i Tradycja. Szkolni projektanci wykazali się niesamowitą kreatywnością,
a modelki i modele niezwykłą gracją. Pokazowi przyglądała się specjalne
Jury w składzie: p. Dyrektor Iwona Zapała, p. Joanna Sobutkowska,
p. Katarzyna Stawicka. Na koniec odbył się turniej w piłkę ręczną klas
VII - VIII. Ten dzień był miłą odskocznią od nauki i codziennych, szkolnych
obowiązków.
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PODSUMOWANIE:
 Najlepsze stylizacje w pokazie mody SPRING 2022:
Maria Wojtczyk kl. IVa, Weronika Dobrzyńska kl. VIIb, Filip Stępień kl. VIIIa, Patryk Wojtczyk kl. Vb.
 I miejsce i Puchar Wiosny 2022 (oraz talon na 20 zł do wykorzystania w szkolnym sklepiku) w
Wiosennym Turnieju Szachowym zdobył Artur Białas z kl. VIIIb.
 I miejsce i Puchar Wiosny 2022 w Wiosennym Turnieju w Piłkę Ręczną zdobyła kl. VIIIb.
 Najładniejsze projekty Marzanny wykonały klasa IVb i VIIb.
 Najładniejsze projekty skarpet wykonali (bo wczoraj był też Dzień Kolorowej Skarpetki): Nikola
Kamińska kl. VI, Maja Wiórek kl. VIIIa, Zuzanna Dryżek kl.VIIb

SU
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Bocian uśmiecha
się do żaby,
mówiąc:
– Mam ochotę na
coś zielonego…
Żaba mu na to:
– No, no… to
krokodyl ma
przechlapane!

BEZ WIOSNY ŚWIAT JEST MAŁO RADOSNY!
Jak wszyscy wiedzą wiosna rozpoczyna się 21 marca. Zwykle jednak
jej zwiastuny można znaleźć kilka tygodni wcześniej. Od końca lutego
i początku marca rośliny wcześnie kwitnące przypominają nam, że już pora
wyglądać wiosny. Po długich i ciemnych zimowych miesiącach do świata
przyrody powraca życie. Dni stają się dłuższe, kwiaty zaczynają kwitnąć, na
drzewach i krzewach znów pojawiają się pędy, a królestwo zwierząt budzi się
z zimowego snu… Ta pora roku jest niezwykle twórczą inspiracją dla
poetów, piosenkarzy i malarzy. Nie tylko artyści jej wypatrują, my też
rozglądamy się bacznie za nią, a ona
(…) przyszła pieszo Już kwiaty z nią się śpieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią: „Witaj, wiosno!”.
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HISTORIA PALMY
Dzisiejsze palmy są bardzo różne. Obok żywych ozdobionych gałązek,
najczęściej wierzbowych, pojawiają się sztuczne wykonane z wielu
kolorowych elementów. Palmy robimy na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Pojawiające się w nich zielone, żywe gałązki
symbolizują radość i odradzające się życie. Tradycja procesji z palmami znana
już była w Jerozolimie w IV w. Kościół zachodni wprowadził ją do liturgii
w V i VI wieku, a zwyczaj święcenia palm – w XI w. W tradycji ludowej
poświęcone palmy miały ogromne znaczenie. Przechowywano je w domu przez
cały rok. Wielu dla zdrowia spożywało jedną bazię. Dawano również po jednej bazi
krowom, aby nie chorowały i dostarczały dużo mleka. Wkładano także pszczołom do
ula, a kurom do gniazd.

ZACZNIJMY OD JAJA,
czyli od początku, ab ovo, jak mówili starożytni Rzymianie. Jajo zawsze
fascynowało swoim kształtem, uznanym za doskonały. A jego wnętrze kryło
tajemnicę, niespodziankę… Jak niezwykłe musiały być narodziny pisklęcia pięć
tysięcy lat temu, kiedy naukowo nie umiano tego wyjaśnić. Wielu naszych
przodków wierzyło, że cały świat wykluł się z jaja.
W Koranie słowem określającym kształt Ziemi jest dahaha, które w języku arabskim
oznacza strusie jajo. Starożytni Grecy mają mit o pięknej Helenie, która wykluła
się
z łabędziego jaja, a wszystkie dzieci znają baśń H.Ch. Andersena o brzydkim
kaczątku, które przeistoczyło się w pięknego, majestatycznego łabędzia. Jajo stało się symbolem
stworzenia, życia. Kojarzono je z płodnością, urodzajem, bogactwem i szczęściem. Bez jaj nie mogły się
obejść żadne uroczystości związane z nastaniem wiosny i odradzaniem się natury.
Nasi prasłowiańscy przodkowie zajadali się nimi bez pamięci i wierzyli, że dzięki nim nabiorą sił po zimie.
Jajka dostawało bydło, a dla zapewnienia plonów smar owano nimi pługi i rozrzucano je na polach. Złote
jajo zawędrowało do bajek, kukułcze jajo
– do frazeologii.
Obecnie jaja obowiązkowo
pojawiają się w koszyczkach ze
święconką i królują na wielkanocnych stołach pod
różnymi postaciami. Dzieląc się w
czasie wielkanocnego śniadania jajkiem życzymy sobie w nadchodzącym roku
szczęścia, dobra, bogactwa.
Dlaczego je zdobimy? Tradycja
dekorowania jaj w Polsce sięga X wieku.
To z tego okresu pochodzą jaja
kurze oraz ich gliniane i kamienne
imitacje, które archeologowie
wykopali w okolicach Opola. W okresie
średniowiecza występowały
pisanki jednokolorowe oraz zdobione
znaną do dziś techniką
batikową. Pogańskie pisanki były
czerwone. W wierzeni ach
chrześcijańskich też dominuje ten
kolor, zwłaszcza w prawosławiu.
Kościół przytacza przypowieść
o Marii Magdalenie, która jako
pierwsza zobaczyła Chrystusa
zmartwychwstałego.
Kiedy
pobiegła do domu, zauważyła, że
wszystk ie jaja w jej gospodarstwie zabarwiły się na czerwono. Podzieliła się nimi z apostołami, którym
przyniosła dobrą nowinę. Odtąd czerwone jajo stało się symbolem zwycięstwa i radości. Dziś barwa
i technika zdobienia jaj nie jest istotna. Liczy się inwencja właściciela.
Redakcja
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W tym numerze Bratka prezentujemy pracę Alicji Lasoty z kl. VIII b, która zdobyła I miejsce
w Gminnym Konkursie Literackim o tematyce profilaktycznej.
Alicja Lasota VIIIB

„Mamo/tato, nie pij”- list do ojca/matki alkoholika/czki.
Warszawa, 21.11.2020 r.
Droga Mamo!
To dokładnie dziś mija rok, odkąd Ciebie nie ma. Za mną jest już bardzo trudny etap mojego życia.
Każdego dnia za Tobą tęsknię. Mimo tego że nigdy nie miałyśmy dobrych relacji, bo byłyśmy zupełnie różne,
to chciałabym móc Cię zobaczyć, przytulić, porozmawiać, opowiedzieć co u mnie.
Twoja choroba bardzo nas od siebie oddaliła, stałam się dla Ciebie wręcz obcą osobą. Mimo tego że
jestem Twoją córką, nigdy nie odczułam macierzyńskiej troski. Nie okazywałaś mi czułości ani tego, że mnie
kochasz. Dla Ciebie liczył się tylko alkohol i pieniądze, które na niego przeznaczałaś. Ja czułam się wtedy
niepotrzebna. Nikt o mnie nie dbał. Ty również. Byłam dla Ciebie tylko problemem. Bo Ty cierpiałaś, bo
zniszczyło Cię uzależnienie spowodowane odejściem taty. Była to dla nas bardzo trudna sytuacja, dalej ciężko
jest mi to zaakceptować, lecz cieszę się jego szczęściem. Ty niestety nie
miałaś takiego podejścia.
Rozumiem, był dla Ciebie najważniejszy, lecz Ty dla niego nie…
Nadal pamiętam moment,
kiedy wróciłam po szkole do domu, w którym już go nie spotkałam.
Nie zdołałam się nawet
pożegnać, nie wiedziałam, że opuści mnie już na zawsze, bez
słowa
wyjaśnienia.
Leżałaś w salonie kompletnie pijana, łzy spływały Ci po
policzkach, chwilę później
obwiniałaś o wszystko mnie, krzyczałaś i płakałaś na zmianę.
Dla
mnie
było
to
traumatyczne przeżycie. Wiele następnych dni wyglądało tak
samo. Nie chciałam wracać do
domu po zajęciach lekcyjnych, bo bałam się własnej
mamy... Bałam się tego, że
będziesz na mnie krzyczeć, uderzysz mnie, zrobisz
sobie coś lub mnie, będąc pod
wpływem alkoholu. Nie wiedziałam, co robić. Miałam
tylko Ciebie, inni członkowie rodziny
nas skreślili z listy „ Rodzina Wiśniewskich”, bo
nie chcieli mieć w niej alkoholiczki. Ja
marzyłam tylko, aby mieć ciepły dom z rodzinną
atmosferą, w którym są ze mną mama
i tato otaczający mnie wsparciem i miłością.
Marzyłam, bym mogła liczyć na Waszą
pomoc. Moje pragnienie nigdy się nie spełniło.
Zamiast tego nastoletnie lata spędzałam
w domu sama lub z nietrzeźwą matką, którą
to ja musiałam do niego wprowadzić, położyć
na łóżku, pilnować, aby została tam jak
najdłużej i nie wyrządziła sobie, mnie ani nikomu
innemu krzywdy. Zatracałaś się w piciu,
zapominając o sobie, o mnie, o wszystkim.
Wielokrotnie
próbowałam
skierować Cię na terapię, pokazać, że życie ludzkie
jest piękne i wartościowe, lecz
Ty, Mamo, tego nie chciałaś. Jako mała dziewczynka,
potem nastolatka, następnie młoda
kobieta potrzebowałam wsparcia z Twojej
strony, którego nigdy nie doznałam, bo
zniszczyło Cię uzależnienie. Wszystkie sprawy
spoczywały na mojej głowie.
Od dziesięciu lat uczęszczam na terapię
dla dzieci alkoholików, by choć na chwilę
zaznać normalnego życia, wolnego od
problemów, nieustannych myśli, lęku przed
następnym dniem. Psycholog był
mi szczególnie potrzebny na samym początku. Był on jedyną
bliską mi w tamtym czasie
osobą. Czułam, że mogę mu zaufać i liczyć na pomoc. To on wspierał
mnie w najtrudniejszych momentach, kiedy nie wiedziałam, co robić, nie miałam siły, by wstać z łóżka
i normalnie funkcjonować przez kolejny dzień, bo wszystko mnie przerastało. Teraz jest już lepiej. Mimo tego
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że nadal korzystam z pomocy specjalistów, czuję, że z każdym dniem mam coraz więcej siły do życia. Po tym
co przeszłam, to dla mnie wielkie osiągnięcie. Byłam niesamowicie wdzięczna za to, że mam możliwość zmiany
mojego życia, pomimo trudności
problemów napotkanych w przeszłości.
Niestety nie udało się uratować
Ciebie… Straciłam Cię, najważniejszą osobę w moim życiu.
Do dziś, każdego dnia i każdej
nocy żałuję i obwiniam się o Twoją śmierć, o to, że nie zrobiłam
wystarczająco dużo, aby
zatrzymać Cię przy mnie.
Teraz znów każdy
dzień jest dla mnie wyzwaniem. Przede mną kolejna terapia… Jak mówi
mój mentor: „Zrzuć ten
ciężar z siebie, to nie twoja wina, że matka piła. Ty odpowiadasz za
swoje życie. Zrób coś,
by pozbyć się odpowiedzialności za nią. Napisz do niej. Emocje
przelane na papier,
zostaną na papierze, a nie w tobie!”. Piszę więc i… cierpię,
i tęsknię za Tobą. Pomimo krzywd, które mi wyrządziłaś, chciałabym, byś była przy mnie. Kocham Cię, Mamo!
Julia

17

18

19

Niech Wam będzie
Wiosennie, słonecznie, świątecznie
Niech cieszą Wasze oczy
Kolorowe pisanki i Wielkanocne Baranki
Niech się w Dyngusa woda leje
A Zmartwychwstały da pokój, radość i nadzieję!
Redakcja

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele Szkoły!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną
życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Dyrektor Szkoły - Iwona Zapała
ADRES BRATKA:
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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