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Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Bartek, by lepiej poznać świat!
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Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja

Co w szkole?
Dzień przedmiotów humanistycznych
W środę, 27 marca, odbył się Dzień przedmiotów humanistycznych. Święto jest nowością w
naszej szkole i zastąpiło dotychczasowy Dzień Teatru, który odbywał się tradycyjnie w
pierwszy dzień wiosny. W tym roku powitaliśmy wiosnę w nieco inny sposób . W dniu
Światowego Dnia Teatru, czyli właśnie 27 marca spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie
przedstawiciele klas gimnazjalnych brali udział w konkursie humanistycznym. Nauczyciele
przygotowali pytania z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Pytania z pozoru proste, na środku, przed całą społecznością gimnazjalną przysparzały nie
lada kłopotów. Jednak nasi uczniowie poradzili sobie świetnie. Pierwsze miejsce zajęła klasa
3c, drugie 3a, a miejsce trzecie przypadło klasie 3e. Dla wszystkich była to okazja do
powtórzenia materiału z zakresu przedmiotów humanistycznych .

Dzień przedmiotów ścisłych
W poniedziałek, 25 marca, w naszej szkole odbył się Dzień przedmiotów ścisłych. Każda
klasa wybrała trzech przedstawicieli, którzy odpowiadali na pytania pochodzące z różnych
dziedzin przedmiotów ścisłych: z matematyki, fizyki, chemii, biologii, czy geografii.
Nasi przedstawiciele dzielnie walczyli , aby zdobyć jak najwięcej punktów.
Po zakończeniu konkursu wyłoniono zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni ocenami z
aktywności. Dla nas, publiczności, była to świetna powtórka przed egzaminem.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili.
MM

Święto Patrona Szkoły
Tradycyjnie, 4 kwietnia, w rocznicę bitwy pod Racławicami, nasza szkoła obchodziła
święto swojego patrona, Bartosza Głowackiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia,
podczas której uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno – muzyczny, dzięki
któremu wszyscy mogliśmy się przenieść do czasów Tadeusza Kościuszki i poczuć atmosferę
tamtych dni.

Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa
do momentu przesilenia letniego . Bardzo cieszy nas fakt, że w czasie wiosny z
każdą dobą, dnia przybywa, a noc staje się coraz krótsza. W tym roku
astronomiczna wiosna zawita na półkuli północnej 21 marca o godz. 18.32  czyli
już całkiem niedługo.
Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy i budzeniem się
przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów
pogańskich pochodzi święto wiosny o nazwie "Jare", które bogate było w obrzędy
czego przykładem może być topienie Marzanny- zwyczaj znany i praktykowany
do dzisiaj. Wiadomo w marcu jak w garncu, kwiecień plecień, wciąż przeplata,
trochę zimy, trochę lata, jest oczywiście także maj, w którym jest jak w raju ;), nie
może zabraknąć czerwca, jak mówi mądrość ludowa : „…Czerwiec się czerwieni,
będzie dość w kieszeni…”.

Po czym poznamy wiosnę?
 Symbol, który doskonale zachował się do dzisiejszego dnia, jest topienie (lub spalenie)
Marzanny. Dawniej wierzono, że zniszczenie kukły przestawiającej boginię śmierci
zakończy zimę i spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wykonywano ze słomy,
przyozdabiano kolorowymi wstążkami i koralami.

 Czymże byłaby wiosna bez rozkwitających kwiatów, które tak jak i liście na
drzewach, budzą się do życia w tym czasie? Chyba nikt nie wyobraża sobie tej właśnie
pory roku bez tych pięknych i wspaniałych bukietów kwiatów. Zatem cieszmy się że
mamy możliwość ich oglądania.

 Przybycie wiosny zwiastują również Święta Wielkanocne, które przeżywamy
zazwyczaj właśnie w tej porze roku.

 Bociany. Wiadomo, że ptaki te przylatują do
nas na wiosnę, by latem wychować swoje
pisklęta. W Europie bocian uznawany był za
przynoszący szczęście. Wiele zwyczajów miało
zapewnić urodzaj, bądź było wróżbą.
Symbolem wiosny był bocian – jego powrót
przed świętem Zwiastowania Pańskiego
(25 marca) zapowiadał urodzaj.

Wiosna to czas rozkwitu naszych marzeń, pragnień. Jest to także czas ich
realizacji, więc nie bójmy się podejmować wyzwań i odważnych decyzji, wiosenna
aura będzie zawsze nam sprzyjać. Bądźmy otwarci na nowo poznanych ludzi oraz
cieszmy się życiem! Bo kiedy, jak nie na wiosnę ? Życzę wszystkim czytelnikom
„Bartka” miło spędzonych wiosennych dni!

Wiosna,
Kiedy jej dotykam,
Jest wilgotna
I ciepła
I drżąca,
Jak pisklę.
Słońce delikatnie głaszcze ziemię,
Bazie, Maleńkie kurczątka
I mnie.

Podczas wielkiego Tygodnia kościół staje się domem żałoby, w którym panuje
przenikliwa cisza i nieustanna ciemność. W Wielką Środę gasi się świece na Ołtarzu, a w
Wielki Czwartek milkną organy. Nadchodzi dzień Męki Pańskiej.
Jezus Chrystus został pojmany w Ogrodzie oliwnym, gdzie się modlił, ukrzyżowany zaś
na wzgórzu zwanym Miejscem Czaszki. W języku łacińskim nazwa ta to calvaria. Już od
XVII w. wznoszono w Polsce miejsca, które miały symbolizować mękę i śmierć Jezusa.
Pierwszą z nich była Kalwaria Zebrzydowska.
Wielu pielgrzymów przybywa tam by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej. Są to
inscenizacje ukazujące cierpienia oraz drogę Jezusa, z krzyżem na ramieniu, na
wzgórze, na którym został ukrzyżowany.
Role Jezusa , apostołów, Szymona, Piłata, żołnierzy, kapłanów i innych uczestników
wydarzeń tacy jak na przykład św. Weronika, odgrywają zakonnicy oraz mieszkańcy
wsi . Grają z ogromnym zaangażowaniem, ekspresją, często prawdziwymi uczuciami.
Wszystko przebiega tak jak jest opisane w Biblii, a moment kulminacyjny następuje w
Wielki Piątek kiedy to odbywa się sąd, droga na wzgórze i trzy upadki pod ciężarem
krzyża. Przy stuku młotków, przybijających ciała do krzyży narrator opowiada o
ukrzyżowaniu.

Tego dnia w wiejskich chałupach gospodarze wygaszają ogień, by móc rozniecić nowy

świecami, które zostały zapalone od poświęconego ogniska. Dom był skraplany wodą
święconą.

Pierwszaki odkrywają wiosnę…

Grzeczność
Cyprian Kamil Norwid
Znalazłem był się raz w wielkim Chrześcijan natłoku,
Gdzie jest biuro lasek, płaszczów i m a r e k;
- Każdy za swój chwytał zegarek,
Nie ufając bliźniej ręce i oku!...
Jeden tylko Mąż zwrócił moją uwagę:
Z przekornością albowiem szczególniejszą
Łączył wdzięk i względność, i powagę,
W niczym od chrześcijańskiej nie zimniejszą –

"Któż jest? - pytam - tyle uprzejmych gości
Śród podejrzewających się bliźnich owych?"
***********************
(Był to strażnik f i g u r - w o s k o w y c h
Z pobliskiego M u z e u m - c i e k a w o ś c i!...)

Wiersz Norwida przypomina nam o dobrym słowie, grzeczności, uprzejmości,
której poświecony był w naszej szkole miesiąc luty. Uczniowie brali udział w
różnych projektach propagujących dobre słowo. Przesłaniem tychże było
uczynienie miesiąca dobrego słowa stałym zwyczajem w naszym życiu.
Oby tak się stało!

