Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku

BOLESIA
GAZETKA SZKOLNA

Nr 7/2018 (czerwiec)

W numerze:

wiersze o wartości wiary i modlitwy w naszym życiu,



wiersze, pieśni i modlitwy do Błogosławionej Bolesławy Lament,
wywiady i wiersze patriotyczne związane z „Rokiem dla Niepodległej”,





Legenda o Hejnale z Ratuszowej Wieży w Białymstoku,
uczniowskie próby literackie,
Żartobliwe rymowanki.
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Rys. Patrycja Szulerecka, kl. Va
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Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej!
Czas szybko płynie i oto macie przed sobą już kolejny numer szkolnej
gazetki „Bolesia”.
Kończy się rok szkolny 2017/2018. Przed nami wakacje – piękny czas
odpoczynku i beztroski. Wraz z uczniami współtworzącymi gazetkę
chcielibyśmy, żebyście choć na chwilę się zatrzymali – zwrócili uwagę
na to, co najważniejsze, zastanowili się nad znaczeniem słów:
WIARA, MODLITWA, OJCZYZNA.
Nad tymi sztandarowymi wartościami pochylili się uczniowie klas naszej
szkoły, tworząc rysunki, wiersze, pieśni, modlitwy i wywiady.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą gazetką!
Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami
Magdą Olszewską i Adrianą Pieprzką.

„Rok 2018 Rokiem dla Niepodległej”

Fot. Mariusz Ogryzko
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Wartość wiary i modlitwy w naszym życiu

Ludwika Citko, kl. VI b

Wierzę, że jesteś

Wiara

Wartość jaką jest wiara

Wierzę, że jesteś ze mną,
wierzę, że czuwasz nade mną.
I rano, w szkole, w domu i w nocy,
gdy pracuję, uczę się lub potrzebuję pomocy.

Do Ciebie Boże,
modlitwy swe zanoszę.
Daj mi wiarę,
błagam Cię i proszę.

Wierzę, że jesteś ze mną,
wierzę, że czuwasz nade mną.
Czasem, gdy chcę zrobić coś złego,
głos w środku słyszę : „Nie rób tego!”

Obejmij nas wzrokiem,
podaj święte dłonie.
Zasiej w nas wiarę,
jak plon na zagonie.

Wierzę, że nie jestem na świecie sam,
czuję, że pomoc w Tobie mam.
Dziękuję Ci, za to, że jesteś!
I proszę – bądź zawsze tam, gdzie ja będę.

Żeby wiara w Boga w nas nie zachwiała,
a Twoja opieka nad nami wciąż trwała.

Każdy człowiek musi swe życie przeżyć,
Ale by otrzymać nagrodę w niebie,
powinien wierzyć,
że jest Ktoś, jeszcze ważniejszy od niego.
On jest Panem świata całego
i choć Go za życia nie widzimy,
to że istnieje, szczerze wierzymy.
Bez Jego woli nic się nie dzieje,
że się z Nim spotkamy, miejmy nadzieję.
Kochając Boga oraz bliźniego wierzymy,
że nie może stać się nam nic złego.

Hubert Orzel, kl. V a

Michalina Dudzińska, kl. VI c
Kacper Kuryś, kl. V a
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Wiara

Życie

Wartość wiary

Wiara jest ważna w życiu,
ważniejsza niż wszystkie skarby świata.
Wiara to cudowna rzecz,
którą stworzył Bóg.
Gdy zabraknie wiary w naszym życiu,
ojojoj, będzie bardzo źle.
Wtedy nie będziemy wierzyć w Boga,
a Bóg wspaniały jest.

Tak często stawiam te same pytania:
Dlaczego muszę się z czymś każdego dnia zmagać?
Dlaczego nie chcąc tak często upadam?
Skąd wszystkie cierpienia, nieszczęścia wokoło?

Nie dotkniesz jej,
jest nienamacalna.
Człowiek bez niej
-pomyłka fatalna.

Po co tak się starać, skoro życie mija?
I to zwykle szybciej niż nam się wydaje?
Po co mam być dobra, kiedy ten świat wokół
tyle wojen oraz nienawiści daje?

Choćby nieduża
jak ziarnko gorczycy.
Przenosi wzgórza
-dowodzą mistycy.

Wtedy Jezus mówi, bym mu zaufała,
bym Mu zawierzyła całe swoje życie.
poszła za jedyną Drogą, Prawdą, Życiem,
wreszcie uwierzyła… ale całkowicie.

Jej rodzeństwem
Nadzieja i Miłość.
Okrucieństwo
żywoty ich kończy.

Już nie muszę pytać i znać odpowiedzi.
Wiara mnie umacnia, daje siłę wielką,
i góry przenosi i chodzi po wodzie.
Nadaje sens życiu, trudom i udrękom.

Czymże jest Wiara?
Ufnością w Boga!
Ona jest jak test
-nagroda błoga.

Uzdrawia cudownie mą duszę i ciało.
Pomaga nieść krzyż i znosić cierpienia,
bo wierzę, że życie nie kończy się wcale.
Zaczyna się na nowo. Ze Zbawcą. Wspaniale.

Wiara,
o Niej opowiadam,
jest modlitwy owocem,
w Bogu ją pokładam.

Wiara to mrowisko,
które jest ogromne.
Gdy zginie jedna mrówka nic się nie stanie,
bo Bóg przebacza.
Ale gdy zginie całe mrowisko,
wtedy ono zniknie.
Tak samo jest z wiarą,
bo ona też zniknie.
Gdy spadnie jeden liść z drzewa,
drzewo nie będzie łyse.
Tak samo jest z wiarą,
bo Bóg przebacza.
Ale gdy spadną wszystkie liście,
drzewo wyłysieje.
Tak samo jak z naszą wiarą,
bo ona też wyłysieje.
Więc pamiętajmy wszyscy,
niech nasza wiara będzie wielkim mrowiskiem.
Niech ona będzie wspaniałym drzewem,
które zawsze będzie w naszych sercach.
Izabela Masłowska, kl. V a

Ludwika Citko, kl. VI b

Bez uczynków jest martwa,
tak jak my bez Boga.
To nasz ratunek –tratwa
na wzburzonych morzach.
Magdalena Grondek, kl. V a
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Modlitwa

Wiara

Wierzę, że jesteś

Gdy wracam do domu po ciężkim dniu,
klękam przed łóżkiem i wołam Cię tu.
Patrzę na Ciebie, szepczę do ucha,
wiem, że mnie wtedy uważnie słuchasz.

W życiu wiele przecierpieć musimy,
nikt nie zna dni swej przyszłości,
ale dzięki swej wierze wiele znosimy,
ucząc się wciąż cierpliwości.

Wierzę, że jesteś ze mną,
wierzę, że czuwasz nade mną.
I rano, w szkole, w domu i w nocy,
gdy pracuję, uczę się lub potrzebuję pomocy.

Powierzam Ci moje smutki i bóle,
a Ty mnie wtedy pocieszasz czule.
Każdą mą radość oddaję Tobie,
bo jesteś Trójcą w jednej osobie.

Człowiek nie byłby zdolny do tego,
by znosić ponad swą miarę.
Więc się modli do Wszechmogącego,
aby wzmocnił jego wiarę.

Wierzę, że jesteś ze mną,
wierzę, że czuwasz nade mną.
Czasem, gdy chcę zrobić coś złego,
głos w środku słyszę : „Nie rób tego!”

Jeśli me prośby uniosę do Ciebie,
Ty nie zostawisz mnie nigdy w potrzebie.
Twoje miłosierdzie i miłość jest wielka,
dowodem tego jest Twoja wielka męka.

Wiara jest siłą, wiara jest cudem,
wiara pomaga wiele znieść.
W tej wierze jest Jezus ze swym ludem,
a to jest błogosławiona wieść.

Wierzę, że nie jestem na świecie sam,
czuję, że pomoc w Tobie mam.
Dziękuję Ci, za to, że jesteś!
I proszę – bądź zawsze tam, gdzie ja będę.

Gdyby Cię Boże tutaj nie było,
to jakże me serce smutne by było.
Ty zatwardziałe serca poruszasz,
bez Ciebie samotna jest każda dusza.

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie te świty,
za poranki Duchem ubogacone.
Dziękuję za wiarę, która mnie wspiera,
by dni darowane – nie były stracone!

Hubert Orzel, kl. V a

Patrycja Szulerecka, kl. V a

Marta Kamińska, kl. V b

***
Wiara to nie jest chodzenie do kościoła, bo muszę
nie odmawianie modlitwy, bo mama mi kazała
nie spowiedź, bo siostra od religii tak mówiła.
Wiara to miłość dana nam od Boga,
to rozmowa z Nim, kiedy mamy problemy
to niby płynąca rzeka, która nagle nie przestanie płynąć.
Bóg zawsze będzie nas kochać, nawet jeśli my
na chwilę o Nim zapomnimy.
Kamila Niemotko, kl. VI c
Zuzanna Całkowska, kl. VI a
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Błogosławiona Bolesława Lament – patronka naszej szkoły
Hymn mojej szkoły
Przy ulicy Mickiewicza,
w mieście Białymstoku,
stoi wielki gmach
z mnóstwem dzieci wokół.
Są tam chłopcy i dziewczęta,
Wszyscy uśmiechnięci.
Lubią uczyć się i bawić.
Wszyscy będą święci.
Jest to szkoła katolicka
Naszych Misjonarek.
Mamy tutaj swą patronkę
Bolesławę Lament.
Bolesława, bo jest święta,
czuwa nad wszystkimi.
I prowadzi nas do Boga
ścieżkami prostymi.
Gabriel Dakowicz, kl. VI c

Mateusz Turosieński, kl. VII b

Bolesława Lament
Bolesława Lament,
jest jak mój atrament,
w czarnym habicie
Boga kocha skrycie.

Bolesława Lament,
jest jak wielki diament,
Odbija blask Boga
wszędzie dookoła.

Bolesława Lament,
jest jak fundament,
wszystkim pomagała,
Boga w nich widziała.
Magdalena Grondek, kl. V a
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Nasza piosenka

Bolesława dzieciom

Kochaj Jezusa

I. Była zwyczajna, jak ja i Ty,
lubiła koty, lubiła psy.
Kochała Boga swym sercem małym,
pomagała ludziom na świecie całym.

Ref.: Dzień za dniem mija czas,
a Ty wciąż rozumiesz nas.
Dzień za dniem mijają dni
chciałbym żyć tak jak Ty.

Ref.: Bolesławo Lament
czuwaj nad nami,
czuwaj nad nami w trudnych chwilach.

1. W deszcz czy w słońcu, w upale dnia
Ty Bolesławo niezłomnie szłaś.
Serce Twe czyste poznał każdy,
kto naprawdę chciał i potrzebował go.

I. Nasza patronka urodziła się w Łowiczu.
Otrzymała dobroć serca od swoich rodziców.
Była dobrej myśli i ufała Jezusowi.
Jemu zawierzyła wszystkie swoje drogi.
Kochała ludzi, szukała w nich miłości.
Sercu oddała się w całości.

II. Była krawcową, uczyła każdego,
jak nie czynić bliźniemu niczego złego.
Chciała, by wszyscy kochali Boga,
bo to jedyna do Boga droga.
Milena Radulska, kl.V c

Nasza kochana Bolesława
I. Nasza kochana Bolesława,
w jej sercu płynie miłości lawa.
Przyjaciółko i patronko nasza,
Ty do serca Jezusa nas zapraszasz.

„Kochaj Jezusa i dla Niego żyj.”

Ref.: Dzień za dniem mija czas,
a Ty wciąż rozumiesz nas.
Dzień za dniem mijają dni,
chciałbym żyć tak jak Ty.

II. Czy w Mohylewie, Chełmnie
czy w Warszawie.
Nie brakowało wiary naszej Bolesławie.
Przeciwnościom losu nigdy się nie dała.
Bo zawsze i wszędzie Jezusa szukała.
2. Dziś my dzieci do Ciebie ręce składamy I gdy na świecie trwał wojenny zamęt,
Bolesławo, módl się za nami.
Boga nam głosiła Bolesława Lament.
Módl się gorąco za wszystkie dzieci,
niech im Twa łaska życie rozświeci.
Ref.: Przez całe życie powtarzała z całych sił:

Ref.: Bolesława, Bolesława
uczy nas, że miłość i praca ludzi ubogaca.
II. Ty zakładałaś misjonarek szkoły,
aby z nich uczyły się przyszłe anioły.
Prowadź życie nasze, pomagaj w potrzebie,
byśmy kiedyś wszyscy spotkali się w niebie.
Patrycja Szulerecka, kl. V a

Ref.: Przez całe życie powtarzała z całych sił:

Ref.: Dzień za dniem mija czas,
a Ty wciąż rozumiesz nas.
Dzień za dniem mijają dni,
chciałbym żyć tak jak Ty.

Michał Leśniewski, kl. V b

„Kochaj Jezusa i dla Niego żyj.”
Adam Ogryzko, kl. VI c
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Matko Bolesławo

***

I. Matko Bolesławo – Twe królewskie imię
zanurzone w Polski chrześcijańskich dziejach,
dzisiaj już rozbrzmiewa w chwale świętych
Pańskich,
- jak piękne zwieńczenie życia Twego dzieła.

I. Święta Bolesławo Lament, Ty w Białymstoku
żyłaś.
I za nas – Twych braci – się modliłaś.
Patronko nasza – Ty chciałaś nas zjednoczyć.
Ja chcę dziś za Tobą kroczyć.
Ze wszystkimi się dzieliłaś
cały czas do Boga się modliłaś.

Ref.:
Tyś naszą Patronką i Orędowniczką,
przez Ciebie z pokorą zawsze się zwracamy
do Boga, z nadzieją, że Pan nas wysłucha,
jeśli Ty się wstawisz, jak matka, za nami.
II. Porzuciłaś Łowicz barwny i stolicę,
znalazłaś cel życia Tobie przeznaczony:
w bezkresnych przestrzeniach obcej sercu Rosji
wiarę i nadzieję niosłaś uciśnionym.
Ref.:
Tyś naszą Patronką i Orędowniczką,
przez Ciebie z pokorą zawsze się zwracamy
do Boga, z nadzieją, że Pan nas wysłucha,
jeśli Ty się wstawisz, jak matka, za nami.
III. Aż dotarłaś do nas, do Białegostoku,
i już pozostałaś, stąd Cię Pan powołał.
Ojciec Święty wyniósł do chwały ołtarzy
i tutaj powstała z Twym imieniem szkoła.
Ref.:
Tyś naszą Patronką i Orędowniczką,
przez Ciebie z pokorą zawsze się zwracamy
do Boga, z nadzieją, że Pan nas wysłucha,
jeśli Ty się wstawisz, jak matka, za nami.
Mateusz Turosieński, kl. VII b

Ref.:
Bolesławo nasza, bardzo Cię kochamy.
Tobie serca swe oddamy.
Białystok – miasto nasze – ukochałaś.
Radość bliźnim swym dawałaś.
II. Ty domy dla sierot tworzyłaś.
Dla nas opiekę u Pana wymodliłaś.
Karmiłaś głodnych, których wciąż nie brakuje.
Dziś Tobie ja tęczę na niebie maluję.
Papież Jan Paweł II wyniósł Cię na ołtarze.
Ofiarowujemy teraz Ci modlitwy w darze.
Ref.:
Bolesławo nasza, bardzo Cię kochamy.
Tobie serca swe oddamy.
Białystok – miasto nasze – ukochałaś.
Radość bliźnim swym dawałaś.
Oliwia Urban, kl. VII a
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Jezusa kochać, dla niego żyć

Nasza piosenka

I. Nasza Bolesławo wspaniała,
Ty wiele w życiu uczyniłaś.
Kochałaś wszystkich ludzi dokoła
i wiarę w Jezusa wzmocniłaś.

I. Była zwyczajna, jak ja i Ty,
lubiła koty, lubiła psy.
Kochała Boga swym sercem małym,
pomagała ludziom na świecie całym.

Ref.: Jezusa kochaj, dla Niego żyj – słowa wypowiadasz te.
Jezusa kochać dla Niego żyć – Ciebie naśladować chcę.

Ref.: Bolesławo Lament
czuwaj nad nami,
czuwaj nad nami w trudnych chwilach.

II. Będziesz zawsze dla nas wzorem.
Być bardzo blisko Boga chcę.
Prowadź mnie przez życia drogi
i pomóż zawsze cieszyć się!
Ref.: Jezusa kochaj, dla Niego żyj – słowa wypowiadasz te.
Jezusa kochać dla Niego żyć – Ciebie naśladować chcę.
III. Bądź dobrej myśli, tak mówiłaś.
Sercu Jezusa oddaj się.
Wśród przeciwności sił poszukaj.
Gdy nie wychodzi, nie zrażaj się.
Ref.: Jezusa kochaj, dla Niego żyj – słowa wypowiadasz te.
Jezusa kochać dla Niego żyć – Ciebie naśladować chcę.
Karolina Borysiewicz, kl. V b

II. Była krawcową, uczyła każdego,
jak nie czynić bliźniemu niczego złego.
Chciała, by wszyscy kochali Boga,
bo to jedyna do Boga droga.
Milena Radulska, kl.V c

„Dzieje Błogosławionej Bolesławy Lament”
Do zakonu dołączyła w Warszawie,
pracy dobroczynnej poświęcała się gorliwie.
Była dobra, nie lubiła srebra,
zawsze w placówkach nauczała ciekawie.
Pojechała do Warszawy,
bo już Łowicz był ciasnawy.
Kwalifikacje krawieckie zdobyła,
potem zakład założyła.
W mojej szkole w Białymstoku,
ktoś ma ciągle nas na oku.
Błogosławiona Bolesława – patronka ciekawa.
Kamila Niemotko, kl. VI c
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Nasza kochana Bolesława

„Dzieje Błogosławionej Bolesławy Lament”

I. Nasza kochana Bolesława,
w jej sercu płynie miłości lawa.
Przyjaciółko i patronko nasza,
Ty do serca Jezusa nas zapraszasz.

Do zakonu dołączyła w Warszawie,
pracy dobroczynnej poświęcała się gorliwie.
Była dobra, nie lubiła srebra,
zawsze w placówkach nauczała ciekawie.

Ref.: Bolesława, Bolesława
uczy nas, że miłość i praca ludzi ubogaca.

Pojechała do Warszawy,
bo już Łowicz był ciasnawy.
Kwalifikacje krawieckie zdobyła,
potem zakład założyła.

II. Ty zakładałaś misjonarek szkoły,
aby z nich uczyły się przyszłe anioły.
Prowadź życie nasze, pomagaj w potrzebie,
byśmy kiedyś wszyscy spotkali się w niebie.
Patrycja Szulerecka, kl. V a

W mojej szkole w Białymstoku,
ktoś ma ciągle nas na oku.
Błogosławiona Bolesława – patronka ciekawa.
Kamila Niemotko, kl. VI c

„Błogosławiona Bolesława”
Gdy Bolesława z rana wstawała,
od razu ręce do nieba składała.
Do szkoły uczęszczała i dyplom krawiecki zdobywała.
Igła z nitką jej nie pasowała,
więc do Sióstr Rodziny Marii się zapisała.
Ciągle o dziewczęta się zamartwiała
i do pierwszej komunii je szykowała.
Wróciła do Warszawy,
by dom noclegowy prowadzić.
Troszczyła się o wszystkich,
wspierała w biedzie,
dlatego przez Jana Pawła pobłogosławioną została.
Michalina Dudzińska, kl. VI c
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„Rok 2018 Rokiem dla Niepodległej”
Co to jest Polska?
Co to jest Polska?
- spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś,
To wiatr szemrzący w polu.
Polska- to ojczyzna miła;
Kraj piękny, dokąd wracać się chce;
Polska wiele krzywd znosiła,
Lecz to wciąż dom dla Ciebie i mnie.
Więc dbajmy o nią
I kultywujmy jej zwyczaje,
Bo warto walczyć za ziemię tą
I górskie bystre ruczaje.
Kiedy świt zabłyśnie
I kiedy słonce zachodzi,
Nie przestawajmy myśleć o Polsce O wolności, która niełatwo przychodzi.
Przodkowie nasi polegli,
życie za Polskę oddali;
byśmy dzisiaj wolni byli,
byśmy w pokoju wzrastali.

Marta Kamińska Vb

Patrycja Szulerecka, kl. V a

„Wolność i niepodległość”

Wolność i niepodległość to piękne słowa,
jak wiele znaczą pewnie nie wie połowa.
Nasi dziadkowie nosili wolność w sercach swoich,
czy my nie umiemy docenić dar wolności od nich?
Niejeden Polak krew swoją przelewał,
aby jego wnuk męstwo w piersiach opiewał.
Wielu poległo nim słodycz zwycięstwa nadeszła,
mnóstwo zwątpiło zanim zawierucha wojny odeszła.

„Ojczyzna”
Ojczyzna moja to duch narodu, który żyje pomimo głodu.
To nadzieja, która w sercach świeci,
zarówno u starszych ludzi, jak i u dzieci.
Kochać Cię będę przez całe życie,
Niezależnie gdzie będę, czy w Paryżu, czy w Madrycie!

Ci co przetrwali, Ojczyznę zniszczoną zastali,
ponownie trud swój w odbudowę Polski przelali.
Niepodległość dziś z dumą świętować możemy,
pamiętając o tych, co o nią walczyli, nim nie pomrzemy.
Stanisław Chorąży, kl. V b

Mateusz Woźniak, kl. V b
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„Ojczyzna”

„Sto lat Niepodległości”

Ojczyzna – Polska, za którą zwykli cywile walczyli.
Ojczyzna!
Ojczyzna – może też być mała, nasze miasto, nasze osiedle.
Ojczyzna!
Ojczyzna – to ludzie, którzy pomimo odmienności są tacy sami.
Ojczyzna!
Ojczyzna – o nią powinniśmy dbać, modlić się do Boga.
Ojczyzna!

Sto lat temu, ku zdziwieniu memu,
Polska odzyskała niepodległość,
została wywalczona przez wytrwałość.

Barbara Bielawska, kl. V b

Chciał życie za nią oddać,
nie chciał się poddać.
Aby tylko Polska żyła i wolna była!

„Ojczyzna”
Polska to moja Ojczyzna,
nawet przez tortury się jej nie wyprę.
Ludzie ginęli za jej wolność, lepsze życie.

Zły los Polskę dotknął,
każdy Polak jęknął,
gdy zobaczył Niemca,
wzruszył się do głębi serca.

Justyna Polińska, kl. V b

„Ojczyzna to wielki cud”
Wszyscy kochamy naszą Ojczyznę,
wszystkie ulice, mosty i tunele.
Lubimy ciepłe fale Wisły,
wszystkie statki, pociągi, tramwaje są nam bliskie.
Piasek, który w morzu czeka na przybyszów,
stare place, zielone parki,
wszystkie ptaki polskie,
drewno, kamienie, trawę wszyscy kochamy i szanujemy.
Ojczyzna to nasza duma i chwała,
najpiękniejsze miejsce na ziemi,
czyste powietrze i woda,
to nasze życie.
Adam Suchocki, kl. V a

Wiele płaczu, wiele jęku,
każdy Polak był w zaborcy ręku,
a co chcieli, to robili,
kogo mogli, to zabili.
wierni Polacy Bogu duszę oddali,
za swą Ojczyznę, którą kochali.
Naród Polski choć w żałobie,
umiał ufać Polsko – Tobie!
Jedenasty listopada – niepodległość odzyskana!
Polska wróciła na mapy świata,
wielka radość dla siostry i brata!
Kacper Kuryś, kl. V a
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„Wolność”

„Droga do Niepodległości”

Po okresie niewoli nadszedł ten cudowny dzień,
na który czekał każdy Polak – Polska na mapie pojawiła się!

Ta, co się nie poddała,
Niemcom, Rosjanom się nie dała.
Zawsze do walki stawała,
nigdy przegrać nie chciała.

Walczyli o nią wspólnie ludzie różnych poglądów,
dążąc do wolności, nie chcąc obcych rządów.

Choć strat dużo miała,
wyszła z opresji cała.
Choć nie zawsze wygrywała,
zawsze z więzień uciekała.

Dziś stulecie obchodzimy tych cudownych chwil,
zrobimy wszystko, by każdy Polak w wolności żył!
Gabriel Dakowicz, kl. VI c

Sukcesu się doczekała,
niepodległa się stała.
Polska wolna jest już – stulecie tuż, tuż!
Zofia Krakowska, kl. V b

„Ojczyzna ma”
Kraj jak każdy inny,
jednak niepodobny.
Tu się lepiej czuję,
serce się raduje.
Tu nasi przodkowie,
każdy Ci to powie –
od wielu wieków żyli,
o wolność walczyli.
To Ojczyzna moja,
to kraj mój kochany.
Piękna, znakomita Rzeczpospolita!
Magdalena Grondek, kl. V a
Emila Bagieńska, kl. V c
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Dzisiaj chciałabym przeprowadzić wywiad
z przyboczną – Joanną Tochwin – harcerką
ZHR ze 145 Warszawskiej Drużyny
Harcerek „Ostrężyna” imienia św. Jadwigi
Królowej Polski Wielkiej Księżnej Litwy
i Rusi Pani Węgier. Joanna Tochwin ma 17
lat i od 6 jest w harcerstwie. Uczy się
w Ogólnokształcącym Liceum im. Mikołaja
Reja w Warszawie. Wywiad będzie dotyczył
harcerzy i ich patriotyzmu.
MG: Witam, nazywam się Magdalena Grondek
i chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad nt. harcerzy
ZHR.
JT: Witam, nazywam się Joanna Tochwin, jestem już od
6 lat w harcerstwie.
MG: Czego można się nauczyć będąc w harcerstwie?

JT: Według mnie harcerstwo uczy przede wszystkim
samodzielności, odpowiedzialności i radzenia sobie
w trudnych warunkach. Harcerstwo nauczyło mnie wielu
rzeczy, o których przed pierwszym obozem nawet bym
nie pomyślała. Im dłużej ktoś należy do drużyny, tym
więcej ma obowiązków i poważniejsze funkcje.
MG: Jak to się stało, że zostałaś harcerką?
JT: Od dzieciństwa marzyłam o wstąpieniu
do harcerstwa, ponieważ uwielbiałam opowieści mojej
mamy o jej przygodach. Gdy byłam w szkole
podstawowej, do mojej klasy dołączyła dziewczyna, która
od lat była w obecnej drużynie. Szybko znalazłyśmy
wspólny język i uznałam, że przyjemnie będzie być w
jednej drużynie z nową przyjaciółką, zawsze przyda się
znajoma twarz w nowym miejscu, tam już zostałam.
MG: Co chcesz osiągnąć w harcerstwie?
JT: Od dawna moim celem jest zostanie dobrą
drużynową, która będzie wsparciem oraz inspiracją, tak
jak moja wcześniejsza drużynowa była dla mnie.
MG: Czym dla Ciebie są obchody ważnych świąt
patriotycznych?

JT: Obchody wszystkich świąt patriotycznych są okazją do
pokazania jak bardzo zależy nam na historii naszej Ojczyzny
i jaka jest nasza pamięć. Wspólnie z drużyną zawsze staramy
się uczestniczyć oraz organizować różne obchody, aby pokazać,
że pamięć wśród młodych ludzi nie umiera.
MG: Jak wspominasz swoje pierwsze lata w drużynie?
JT: Bardzo dobrze. Lubię opowiadać młodszym harcerkom o
moich wcześniejszych obozach, na których poznałam obecnych
przyjaciół i na których zdobywałam kolejne sprawności, aby
rozwijać się w harcerstwie.
MG: Mogłabyś mi opowiedzieć jakie funkcje harcerstwo
pełniło podczas bitew historycznych?
JT: Przez to, że harcerstwo uczy odpowiedzialności i miłości do
Ojczyzny, młodzi ludzie z harcerstwa podczas różnych bitew
historycznych byli w stanie zaryzykować własne życie
i wykazać się w walce aby ratować swoją Ojczyznę. Harcerstwo
łączy młodzież w różnym wieku. Starsze osoby mógłby brać
udział w walce z bronią w ręku, trudniej było z młodszymi,
jednak oni również nie zamierzali się poddawać i na wszelkie
możliwe sposoby starali się pomagać, chociażby przenosząc
listy i lekarstwa. Jako drużyna warszawska ciągle wspominamy
naszych poprzedników: harcerze brali udział w obronie Polski
podczas ataku hitlerowskich Niemiec w 39-tym, a później
przez cały czas okupacji walczyli z wrogiem.
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Co roku, ledwie skończymy nasz letni obóz 31 lipca, to już
1 sierpnia bierzemy udział w kilkugodzinnych uroczystościach
upamiętniających wybuch Postania Warszawskiego, gdzie
harcerze oddawali swoje życie.
MG: Z czym kojarzy Ci się harcerstwo?

Nr 7/2018 (czerwiec)

O Niepodległości …
Karolina Borysiewicz – uczennica klasy V b
postanowiła porozmawiać na temat Ojczyzny
ze swoją mamą.

JT: Większość osób kojarzy harcerstwo z lasem, pająkami
i mundurem . Ja myśląc o harcerstwie myślę o wspaniałych,
młodych ludziach, którzy są na swój sposób szaleni,
odpowiedzialni i pełni pasji.

- Mamo, dlaczego przed domem nadal wisi flaga? Wszyscy
sąsiedzi już dawno je schowali.

MG: Czym dla Ciebie jest Ojczyzna po wstąpieniu do ZHR?

- Jak to? Przecież ten rok jest taki jak zwykle.

JT: Przed wstąpieniem do harcerstwa Ojczyzna była pojęciem
górnolotnym, odległym, wyniosłym. Teraz wiem, że to historia,
wspólnota, także to jaką jest moja drużyna, a przede wszystkim
rodzinny dom, w którym znajdę miejsce dla siebie i dla swoich
bliskich.

- Wręcz przeciwnie! W tym roku Polska obchodzi setną
rocznicę Odzyskania Niepodległości. To bardzo ważne święto.

MG: Dlaczego każdy harcerz pilnie służy Bogu i Ojczyźnie?

- Tak córeczko, ale bez niepodległości nasz kraj nie byłby taki
jak teraz.

JT: Każda organizacja posiada swoje zasady. Harcerstwo ma
swoje 10 praw, których zobowiązujemy się przestrzegać.
Cytując pierwsze prawo harcerskie: ,, Harcerz służy Bogu
i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki." Każdy harcerz
kieruje się w życiu pewnymi ideałami, które łatwiej
przestrzegać przy pomocy prawa harcerskiego.
MG: Jaką chwilę najbardziej zapamiętałaś z całej
dotychczasowej przygody w ZHR?
JT: Mam wiele pięknych wspomnień związanych
z harcerstwem, jednak najbardziej zapamiętałam moją pierwszą
zbiórkę, którą okazała się być wigilia szczepu. Jedną
pierwszych osób, którą tam poznałam była moja drużynowa,
która jeszcze dobrze mnie nie znając przytuliła mnie
i powiedziała, że bardzo się cieszy z mojej obecności i cieszy
się, że postanowiłam wstąpić do drużyny. Tak zaczęła się
przygoda, która trwa już ponad 6 lat i czekam na kolejne
obozy, przygody i znajomości.
MG: Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi i poświęcony
czas.
JT: Dziękuję.
Magdalena Grondek, kl. V a

- No i co z tego? Polska to nasz Kraj, Ojczyzna. Jej flaga jest
dla Polaków bardzo ważna, a szczególnie w tym roku.

- Niby tak, ale ważniejsza od niepodległości jest wiara, albo
honor – sama mi tak mówiłaś.

- Pamiętam, już mi kiedyś to tłumaczyłaś, ale co dalej?

- Wojna o Niepodległą Polskę trwała długo. Wielu żołnierzy
zginęło, abyśmy mogli dzisiaj mieszkać w wolnym kraju.
Każdy z nich walczył do końca o wolność. Pamiętaj o tym.
- No tak, wojny rzeczywiście były ważne. Ale kto oprócz
żołnierzy odzyskał wolność Polski?
- W wojnie oprócz żołnierzy brali udział zwykli ludzie, a nawet
dzieci. Przyczyniło się też do tego wiele osób zwanych później
ojcami narodu. Należą do nich generałowie, pułkownicy i inni
ludzie, którzy bardzo zasłużyli się dla Polski.
- Już rozumiem! Bez Niepodległości Polska nie mogłaby się
rozwijać, dlatego świętujemy jej odzyskanie wywieszając flagę
przed domem.
- Oczywiście, chyba wystarczająco Ci to wyjaśniłam?
- Tak, dziękuję! Teraz już wiem, czym dla Polski jest
Niepodległość.
Karolina Borysiewicz, kl. V b
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Nasza uczennica Ewa Stypułkowska zajęła
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
Literackim pod hasłem: „Legenda o Hejnale
z Ratuszowej Wieży w Białymstoku”.
Zapraszamy do lektury.

Legenda o Hejnale z Ratuszowej Wieży
Jest taka legenda o hejnale Białegostoku. Starsza niż
nasze miasto i mało kto ją pamięta. Tylko te stare kamienice
blisko ratusza, tylko te stare drzewa, o które nikt nie dba
i może wiatr niosący nuty hejnału. Pamiętam też ją ja.
Dawno, dawno temu w pewnej wiosce o nazwie Biały
Stok, leżącej w malowniczej, rozciągającej się wzdłuż i wszerz
puszczy, mieszkały trzy piękne, dobre i mądre siostry. Zawsze
pomagały innym niosąc radość i szczęście. Chętnie doradzały
w trudnych sytuacjach. Były bardzo biedne. Ale głód i nędza
nie dokuczały dziewczynom. Aby zarobić kilka miedziaków,
codziennie chodziły nad rzekę i prały ubrania zamożnych
ludzi, śpiewając przy tym swoją ulubioną pieśń.
Pewnego razu w czasie pracy usłyszały płacz dziecka
dochodzący z krzaków. Pobiegły to sprawdzić. W zaroślach
znalazły małego chłopca. Łzy płynęły mu po policzkach.
Kobiety ulitowały się nad malcem i zabrały dziecko do swojej
izdebki. Tam opiekowały się nim jak mogły, pamiętając o
starym polskim przysłowiu; „Gość w dom, Bóg w dom”.
Aby go uspokoić zaśpiewały mu swoją ulubioną pieśń praczek.
Gdy dziecko poczuło się bezpiecznie jedna z sióstr zapytała:
-Kim jesteś i skąd pochodzisz chłopczyku?
- Jestem Olgierd – syn Giedymina, który zbudował naszą
osadę.
Przeraziły się tym niewiasty nie na żarty, że przyjęły
księcia w tak skromnych progach. Jednak królewski potomek
uśmiechnął się pogodnie do dziewczyn. Widać było, że jest
szczęśliwy i podoba mu się w ich chatce. Zachwyciła go
również ich pieśń, cieszył się gdy mu ją śpiewały i prosił o
więcej. Kobiety pokochały malca, ale postanowiły, że oddadzą
dziecko ojcu.
Spakowały się i ruszyły w drogę. Wędrowały dzień i
noc. Były zmęczone, ale myśl o tym, aby jak najszybciej oddać
dziecko rodzinie, pokrzepiała je. Nie zauważyły, że podążają za
nimi czarne postacie.

Nr 7/2018 (czerwiec)

W końcu wieczorem zatrzymały się na odpoczynek.
Miał on trwać całą noc, aby one i królewicz mogli nabrać sił
i najeść się. Rozstawiły dwa namioty. W jednym spał książę,
a w drugim siostry. Gdy zapadł zmrok, dziewczyny usłyszały
krzyk królewicza. Zobaczyły związanego chłopca i łotrów,
którzy przyszli z ciemnego lasu. Gdy złoczyńcy ujrzeli kobiety, szybko uciekli porywając syna władcy. Dziewczyny
płakały i lamentowały, ponieważ nie wiedziały, co mają robić. Były bezbronne wobec kilku silnych uzbrojonych łotrów.
Wkrótce potem do obozu przyszli kolejni zbójcy. Gdzie jest książę? Chcemy go zabrać! Dostaniemy za niego
niezły okup. – powiedział dowódca bandy. – Spóźniliście
się, w nocy ktoś porwał chłopca – westchnęła najstarsza z
sióstr. Nagle zaświtała jej pewna myśl. – Ale możecie ich
jeszcze dogonić. Wyglądacie na groźniejszych i silniejszych
– powiedziała. Młodsze siostry także zrozumiały o co chodzi
i zaczęły przytakiwać, aby zachęcić bandytów do pościgu. –
Skoro tak mówicie, to idziemy – powiedział zbójca.
Nie musieli długo szukać. Porywacze rozbili swój
obóz bardzo blisko, ponieważ byli pewni, że nikt ich nie
goni. Między draniami rozgorzała walka na śmierć i życie.
W czasie, gdy trwała bitwa, mądre niewiasty uwolniły księcia
i zaprowadziły go do domu ojca.
Książe Giedymin ofiarował dziewczynom bardzo
dużo złota. Nadał im także honorowy tytuł „Nadwornych
praczek”, a melodia pieśni praczek, tak ukochana przez młodego księcia została hymnem wsi.
Historia ta rozprzestrzeniała się między ludźmi, aż
pewnego dnia dotarła do uszu rzeźbiarza Stanisława HornoPopławskiego, który wyrzeźbił posąg praczek. Stoi on po
dziś dzień nad stawem na Plantach. Hymn wsi został hejnałem miasta Białegostoku i codziennie odgrywany jest z wieży
ratuszowej.
Dziś tej legendy mało kto pamięta. Może tylko
potomkowie bandy grasującej w puszczy, którzy mszczą się
co jakiś czas na rzeźbie praczek i wiatr, który gdy ma dobry
humor niesie ją z nutami hejnału i opowiada tym, którzy
usiądą na ławeczce na białostockim rynku i zamkną oczy.
Ewa Jadwiga Stypułkowska
Klasa 4e
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Tymczasem na lekcjach języka polskiego uczniowie postanowili zinterpretować wiersze, a następnie
przedstawić swoje wyobrażenia za pomocą obrazów.

Gabriela Przybysz, kl. VI c

Gabriel Dakowicz, kl. VI c

Marta Kamińska, kl. V b
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Iza Masłowska, kl. V a

Zofia Grygorczuk, kl. VI c
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Chrześcijanin jest radosny!
Bolesława Lament przybyła do Białegostoku,
Dwa przedszkola i szkołę otworzyła z doskoku.
Siostra Dyrektor pomysł podchwyciła,
Także dwie placówki otworzyła,
Setki nowych uczniów rodzi się co roku.

Siostra Emanuela z siostrami z Białegostoku,
O świcie i o zmroku wspominają Bolesławę.
W modlitwie, słowie i zabawie,
By uczcić jej pamięć krok po kroku.

Michał Pankiewicz, kl. VI c

Kamila Niemotko, kl. VI c

Urodzona w Łowiczu,
Pomagała po cichu.
Utworzyła szkołę szyciaBezpieczną tratwę na wodach życia.
Poświęcamy jej pomniki,
Skwery, parki i chodniki.
Zakonnicą zostać chciała.
Bóg dał jej życie długie.
Czy już wiecie, o kim mówię?
Adam Ogryzko, kl. VI c
W Łowiczu, w domu rodziny Lament,
Coraz większy panuje zamęt.
Na świat przychodzi Bolesława,
Która swój pierwszy fundament do świętości składa.
Maria Jastrzębska, kl. VI c

Patrycja Szulerecka, kl. V a

