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Z życia szkoły

10.11.17r. - Akademia z okazji Święta
Niepodległości. Konkurs Pieśni Patriotycznej.

22.11.17r. - Zabawa andrzejkowa.

24.11.17r. - XXII Turniej Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Tymbark z udziałem drużyn
ze Słowacji.

29.11.17r. - Podsumowanie III edycji
Limanowskiego Dyktanda.

29.11.17r. - Zebranie wywiadowcze z rodzicami.

29.11.17r. - Prelekcja "Wpływ czytania na
osobowość człowieka" przeprowadzona przez p. B.
Sporek podczas zebrania z rodzicami.

29 i 30.11.17r. - Spotkanie rodziców i młodzieży z
dietetykiem p. E. Olearczyk.

01.12.17r. - Święto Szkoły i ślubowanie          
pierwszych klas.

04.12.17r. - Gminne zawody w tenisie stołowym.

06.12.17r. - Szkolne zawody w mini-piłce
koszykowej dziewcząt i chłopców klas 5 i 6.

06.12.17r. - Odwiedziny św. Mikołaja.

11.12.17r. - II Powiatowy Turniej Bibliotek.

Co nas czeka w najbliższym
czasie?

      Oczywiście... przerwa w nauce, bo święta za
pasem. Wykorzystajmy ten czas na odpoczynek          
i spędźmy miło czas z rodziną. Trzeba naładować
baterie! Zbliża się koniec semestru. Wszyscy wiemy,
co to oznacza. Pracujmy do końca na jak najlepsze
wyniki w nauce. A potem....
      Po ciężkim okresie przyjdzie czas na dłuższą
chwilę oddechu, czyli ferie zimowe. Zróbmy tak, aby
niczego nie żałować i spokojnie cieszyć się zasłużoną
przerwą.

      My trzymamy za wszystkich kciuki! Jeszcze raz
życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia. Trzymajcie się cieplutko:-)
                                                     
                                                             Redakcja

Samorząd Uczniowski deklaruje...

      Samorząd Uczniowski to jeden z ważnych
organów szkoły. Ma on za zadanie reprezentować ją
jak i jej uczniów oraz utrzymywać pozytywną
atmosferę. Do jego zadań należy jak najlepsze życie
szkolne i spełnienie potrzeb młodzieży. Samorząd jest
odpowiedzialny za większość akcji i działań naszej
szkoły. Uczniowie zawsze mogą zgłosić się ze swoimi
propozycjami lub zastrzeżeniami, które na pewno
weźmiemy pod uwagę i postaramy się ulepszyć życie
szkoły według Waszych życzeń. 

                  Przewodnicząca: Dominika Młynarczyk
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11 XI 17r. Święto Odzyskania Niepodległości 

Fotorelacja z Konkursu Pieśni Patriotycznej

Kl. IVa Kl. IVb Kl. Va, II miejsce

Kl. Vb I miejsce Vb Kl. VIa III miejsce

Kl. VIb, II miejsce Kl. VIIa Kl. VII b

. . .

. . .
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ANDRZEJKOWE   SZALEŃSTWA

      22 listopada w Szkole Podstawowej w Tymbarku
odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski. Bawili się uczniowie klas
1-6. Na zabawie można było uczestniczyć w konkursie
na ekostrój i zjeść pyszny podwieczorek
przygotowany przez Radę Rodziców.          
      Uczniowie klas 1-3 i 4-6 prezentowali wspaniałe
stroje z wykorzystanie różnych materiałów
przeznaczonych do recyklingu. Zabawa była
wyśmienita! Rodzice i uczniowie klas podziwiali
kreatywność i wrażenie artystyczne prezentowanych
strojów. Wychowawcy klas 1-3 i 4-6 także
uczestniczyli w dyskotece i bardzo kibicowali swoim
uczniom. Komisja w składzie: pan dyrektor Tomasz
Zieliński, pani przewodnicząca Rady Rodziców Renata
Szewczyk, pani Elżbieta Dziadoń i pani pedagog
Paulina Kowalczyk oraz przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego Dominika Młynarczyk wybrała
zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. 

W klasach 1-3 zwyciężyli: 
I miejsce – Marek Ból klasa 2A
II miejsce – Julia Guzik klasa 3A
III miejsce – Katarzyna Pach klasa 1B

W klasach 4-6 zwyciężyli:
I miejsce – Jakub Kurek klasa 4B
II miejsce –Nikola Kaim klasa 4B
III miejsce – Wiktoria Fiejtek klasa 5B

      Uczniowie częstowali się także podwieczorkiem
przygotowanym przez Radę Rodziców pod
kierownictwem pani przewodniczącej Renaty
Szewczyk. Pięknie zastawiony ekologiczny stół
zachęcał do spróbowania różnorodnych smakołyków  
i owoców.

      Serdecznie dziękujemy p. przewodniczącej Rady
Rodziców Renacie Szewczyk oraz paniom, które
pomogły w organizacji podwieczorku: p. Elżbiecie
Dziadoń, p. Monice Kurdziel, p. Ewie Kurek, p. Annie
Kasperskiej, p. Monice Grucel, p. Dominice Chudy, p.
Danucie Miodońskiej, p. Barbarze Łabuz i p. Justynie
Olejarz.
      Atrakcje dyskotekowe zostały pokryte ze środków
dotacji w ramach realizacji: „Rządowego Programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w szkołach
„Bezpieczna+”. 
                                    Samorząd Uczniowski

Strój eko - kl. 1-3

Strój eko- kl. 4-6

.

.
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Święto Szkoły

Ślubowanie

Pasowanie na ucznia

Występ aktorów z koła teatralnego

Występ pierwszaków

      Jak co roku nasza szkoła obchodziła swoje
święto. Tym razem z małym opóźnieniem, bo           
1 grudnia 2017roku. 
      Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
odprawioną przez katechetów. Główne uroczystości
odbyły się w sali gimnastycznej, na której zgromadzili
się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni
goście: Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek,
Przewodnicząca Rady Rodziców- Renata Szewczyk
oraz jej zastępca - Józef Wańczyk.
      W pierwszej części uroczystości zwycięzcom
szkolnych  konkursów o Józefa Marku zostały
wręczone  dyplomy i nagrody. Następnie koło
teatralne, wykonując taniec z pomponami,
wprowadziło zebranych w radosny nastrój.
      Podczas głównej części uroczystości
pierwszoklasiści zostali zaproszeni do Królestwa
Szkołolandii, którego władcy przeprowadzili im
egzamin ze śpiewu, tańca, znajomości zasad
bezpieczeństwa. Uczniowie klas pierwszych zdali
egzamin śpiewająco! Mogło się więc odbyć
ślubowanie, po którym dyrektor szkoły - Tomasz
Zieliński pasował wszystkie dzieci z klas: 1a, 1b, 1c
na uczniów Szkoły Podstawowej w Tymbarku.
      Uroczystość zakończyła się występem zespołu
Mały Tymbark, wspólnymi zdjęciami i wręczeniem
upominków pierwszoklasistom.

                                  Katarzyna Majchrzak

.

.

.

.
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WIELKI SUKCES NASZYCH PIŁKARZY

      
      Czwartek  23 listopada 2017r. to ważna data w
Szkole Podstawowej w Tymbarku. Po raz pierwszy
uczniowie tej Szkoły zajęli prestiżowe miejsce na
podium w rozgrywkach wojewódzkich w halowej  piłce
nożnej.
Zespół w składzie: Eryk Gwiżdż, Mateusz Grucel,
Bartłomiej Pach, Marcin Sobczak, Jan Urbański, 
Szymon Urbański, Wojciech Urbański, Szymon Wikar
zajął zaszczytne II miejsce w Małopolskich 
Igrzyskach  Dzieci w halowej piłce nożnej
chłopców ur. 2005 i młodszych.
Z powodów zdrowotnych w zawodach udziału nie
wzięli: Patryk Mrózek i Tomasz Borkowski.
W zawodach rywalizowało  pięć zespołów – mistrzów
rejonów województwa małopolskiego. Nasi chłopcy
pokonali zespół z Tarnowa, Oświęcimia i Ostrowska.
Różnicą bramek w klasyfikacji generalnej ulegliśmy
jedynie Skawinie.
                       Opiekun  zespołu – Jolanta Sawicka

Nasi Mistrzowie

    
      W dniu 4 grudnia 2017r. odbyły się Gminne Zawody
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców urodzonych
w roku 2005 i młodszych w kategorii indywidualnej i
zespołowej.
Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w
kategorii indywidualnej:
Dziewczęta:
I miejsce - Klaudia Wojtas
II miejsce - Zuzanna Smaga
Chłopcy:
I miejsce - Krzysztof Wojtas
II miejsce - Szymon Urbański
III miejsce - Maksymilian Cebula

    Dnia 24.11.2017r. w hali sportowej w Tymbarku
odbył się 22. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Tymbark. Wzięły w nim udział drużyny
ze Słowacji oraz drużyny szkolne z Tymbarku,
Zawadki oraz Piekiełka. Zawodnicy rywalizowali w
trzech kategoriach wiekowych.
Rocznik 2009/2010 :
I miejsce Drużyna  Spišské Vlachy,
II miejsce Drużyna SP Tymbark.
Rocznik 2007 /2008 :
I miejsce Drużyna SP Tymbark,
II miejsce Drużyna  Spišské Vlachy,
III miejsce Drużyna NSP Piekiełko oraz SP Zawadka.
Rocznik 2005/2006 :
 I miejsce Drużyna SP Tymbark,
II miejsce Drużyna SP Zawadka,
III miejsce Drużyna Spišské Vlachy.
      Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz
dyplomy, najlepsi strzelcy oraz bramkarze statuetki a
najlepsi zawodnicy medale oraz nagrody rzeczowe.
Fundatorem wszystkich nagród była Gmina Tymbark.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

.

.
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Bardzo pozytywne wyniki konkursów

Nasza koleżanka Julia Dziadoń laureatką III miejsca
w konkursie „Z obiektywem przez powiat”

Julia Dziadoń

       Już po raz kolejny pasjonaci fotografowania
zmierzyli się w ogłoszonym przez Powiat Limanowski
konkursie pod nazwą „Z obiektywem przez Powiat”.
Niełatwego zadania oceny nadesłanych zdjęć podjęła
się komisja konkursowa: Piotr Droździk, Marek Dudek,
Kamil Bańkowski i Justyna Tokarczyk. Po burzliwych
dyskusjach spośród 251 nadesłanych prac wyłoniono
zwycięzców, którym, 23 października br. w siedzibie
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Limanowej, Wicestarosta Mieczysław Uryga wręczył
nagrody pieniężne.W kategorii„Człowiek” III miejsce zajęła Julia

Dziadoń z Podłopienia.

Mistrzowie ortografii są wśród
nas!

      29 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej        
w Limanowej odbyło się podsumowanie trzeciej edycji
Limanowskiego Dyktanda oraz wręczenie nagród
laureatom. Konkurs, podobnie jak w ubiegłych latach,
cieszył się dużym powodzeniem. Liczni uczestnicy
zmierzyli się z bardzo trudnym tekstem ułożonym
przez przewodniczącego jury - pana doktora Macieja
Malinowskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie.
      Miło mam poinformować, że uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku okazali
się bezkonkurencyjni -  zajęli pierwsze miejsca
zarówno w kategorii dzieci jak i młodzieży. Jakub
Śmiech z klasy 6B otrzymał tytuł Limanowskiego
Dziecięcego Mistrza Ortografii, a Katarzyna
Majkrzak z klasy 3A gimnazjalnej - tytuł
Limanowskiego Młodego Mistrza Ortografii.
                Serdeczne gratulacje dla Kasi i Kuby!

Nasi laureaci

Reprezentanci naszej szkoły.

.

.
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WIEŚCI  Z  BIBLIOTEKI

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła".   
                                         Wisława Szymborska
  
      29 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej          
   w Tymbarku odbyło się spotkanie z rodzicami,
podczas którego wygłoszony został wykład na temat:
„Wpływ czytania na rozwój dziecka”. Prelekcję, w
ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, przeprowadziła pedagog szkolny,
logopeda pani Beata Sporek. Pani Beata
przypomniała o zaletach czytania książek, podkreśliła
rolę rodziny w kształtowaniu kultury czytelniczej,
zwróciła uwagę na codzienne czytanie dziecku.
Ponadto została zaakcentowana istotna rola książki 
w pokonywaniu różnego rodzaju problemów dnia
codziennego.
      Na pewno każdy rodzic chce przekazać dzieciom
to, co najlepsze. Aby tak się stało, trzeba zachęcić je
do czytania, a może to nastąpić wtedy, kiedy sam
rodzic da przykład, sięgając po książkę.
       Na zakończenie prelekcji wystąpiły dziewczęta z
Klubu Moli Książkowych z piosenką „Poczytaj mi
mamo, poczytaj mi tato”, nakłaniając rodziców do
częstego czytania dzieciom w myśl hasła: Czytaj
dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
                               I.Zwierczyk, A.Sadkiewicz

"Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną
przez Boga" 
                                                   H.Ch. Andersen

      11 grudnia 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Limanowej odbył się II Powiatowy Turniej
Czytelniczy Bibliotek pt. ” W zaczarowanym świecie
baśni”. Celem konkursu było: rozbudzenie
zainteresowań baśniami, upowszechnienie
czytelnictwa oraz wpajanie zasad koleżeńskiej
rywalizacji. Uczniowie klasy 4a: Paulina Surdziel
oraz Karol Kaim reprezentowali naszą szkołę w II
edycji konkursu, zdobywając wyróżnienie.

      Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać baśnie
H.Ch Andersena, baśnie braci Grimm, oraz baśnie Ch.
Perrault. Na podstawie ich treści przeprowadzano
turniejowe konkurencje, między innymi  kalambury
literackie. W przerwie dzieci miały  możliwość udziału
w warsztatach kukiełkowych, w wyniku których 
powstała lalka. Można ją zobaczyć  w bibliotece.

Gratulujemy godnego reprezentowania naszej szkoły.
                                
                                      I.Zwierczyk, A.Sadkiewicz

Turniej Bibliotek

P. Surdziel odbiera nagrodę.

.

.
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      W sobotni poranek, 16 grudnia 2016 r. w
Bibliotece Publicznej, odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski "Polscy poeci dzieciom, dzieci poetom"-
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Konkurs miał  na celu: ukazanie piękna języka
polskiego, popularyzację poezji o tematyce
bożonarodzeniowej, kształtowanie języka a także
odkrywanie aktorskich talentów.
       Jury w składzie: Paulina Ablewicz – dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, Kinga
Urbańska – pracownik działu promocji Urzędu
Gminy, Anna Sadkiewicz – bibliotekarz Szkoły
Podstawowej w Tymbarku, oceniało: dobór tekstu      
i jego  pamięciowe opanowanie, interpretację  tekstu,
kulturę  słowa i ogólny wyraz artystyczny.
      Komisja stwierdziła, że poziom był wysoki,
niezwykle wyrównany, dzieci wykazały się świetną
interpretacją prezentowanych tekstów.
      Jury przyznało następujące miejsca:
w kategorii wiekowej – klasy I
1. Kinga Juszczak 1b
2. Alicja Duda 1c
3. Patryk Matląg 1a
w kategorii wiekowej - klasy II i III
1. Emilia Śmiech  2a
3. Zuzanna Staśko 3b
Wyróżnienia: Edyta Wierzba,2b Igor Sobczak 3a
                                                           Gratulacje!

      W przerwie konkursu publiczność obejrzała
przedstawienie teatralne  pt. "Kraina Lodu",
przygotowane przez członków Klubu Moli
Książkowych. O scenografię do teatrzyku zadbała
Maria Gniecka. Młodym aktorom dziękujemy za
wspaniały występ.

                                                     Irena Zwierczyk

          GMINNY KONKURS RECYTATORSKI: 
          "Polscy poeci dzieciom, dzieci poetom"

Kraina Lodu

Kraina Lodu

Kraina Lodu

.

.

.
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Wokół Świąt Bożego Narodzenia

Tradycje bożonarodzeniowe

      Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia dla
wielu trwają już od początku grudnia – stworzenie
kalendarza adwentowego, pieczenie pierniczków na
choinkę, pierwsze refleksje nad wyborem
prezentów…
…Często wynosimy z domów rodzinnych
przekonanie, że przygotowania do Świąt muszą być
drobiazgowe i angażujące – to wyjątkowy czas,
zatem i przygotowania powinny być wyjątkowe.
Jednak natłok przygotowań może sprawiać, że
gubimy to, co jest najpiękniejsze w Świętach: radość,
ciepło i magiczną atmosferę. Pamiętajmy o ważnych
zwyczajach i tradycjach, związanych ze Świętem
Bożego narodzenia, które nie tylko są wyrazem
naszej wiary, ale także okazją do wspólnego
spędzania czasu w gronie rodzinnym.

Symbole i tradycje

Sianko pod obrusem – Jak nakazuje tradycja,
siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje
to narodzenie Jezusa w ubóstwie.
Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza
wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa, którą według
Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej
Królowie.
Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej
tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie
fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub
Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.
Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi
uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest jej
centralnym punktem. 

Gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie się
jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi
owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie się
opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.
Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach, w
klasztorach i roznoszone po domach.
Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni
ustawia dodatkowe nakrycie, jedno więcej niż jest
uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie
przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To
także wyraz pamięci o naszych bliskich, którzy są
nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę
np. zza granicy. Puste nakrycie wyraża także
pamięć o członku rodziny, który zmarł.
Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny
Bożego Narodzenia zwanej „szopką”, lub chociaż
samego żłobka z sianem i leżącą w nim figurką
Dzieciątka, sięga XIII. wieku. Pozwala wyobrazić
sobie miejsce narodzenia Jezusa.
Potrawy – w zależności od regionu i tradycji
rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny,
ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być
dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić
szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze
polskie potrawy to czerwony barszczyk z
uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod

. .
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 różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i
grzybami, kulebiak, kompot z suszonych owoców.
Świeca bożonarodzeniowa – jest najbardziej
wymownym symbolem przychodzącego do nas
Jezusa, a zarazem znakiem świadectwa wiary
chrześcijańskiej wobec dzieci, rodziców,
krewnych, przyjaciół i wszystkich odwiedzających
dom. Wiele rodzin przygotowuje na Święta świecę
urodzinową w kolorze białym, złotym lub
czerwonym, udekorowaną religijnymi symbolami
bożonarodzeniowymi. Świeca jest symbolem
Chrystusa jako Światłości świata. 
Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem
chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w którym
wspominamy naszych pierwszych rodziców:
Adama i Ewę.  

Przypomina ona ludziom naukę o upadku           
    i odkupieniu rodzaju ludzkiego – Bóg
przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia,
którą utracił, czyli dar nieśmiertelności.
Natomiast składanie prezentów (darów) pod
choinką, jest naśladowaniem dobroci.
Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w
które zaangażowani są wszyscy uczestnicy
wieczerzy wigilijnej. Świąteczne muzykowanie
nie tylko wpływa na wzajemne relacje
międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w sobie
poczucie harmonii  i wyrażać emocje.

Najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i innych,
to spędzić ten czas w rodzinnej atmosferze.

                                Gabrysia Staniec, kl. 6b

Święty Mikołaj o nas nie zapomniał!!
      
      Uff… udało się! Jednak św. Mikołaj nas odwiedził.
Zjawił się u uczniów klas 1-6 w asyście aniołków i pana
dyrektora – Tomasza Zielińskiego. Każde dziecko (to
grzeczne i to trochę mniej grzeczne�) otrzymało drobny
upominek, co sprawiło wszystkim wiele radości.
Niektóre klasy zdecydowały się na mikołajkowy
wyjazd do kina. Taka czy inna forma... ważne, że
Mikołaj był.

św. Mikołaj

      Na początku grudnia, jak co roku, obchodziliśmy
mikołajki. Każda z klas zrobiła to nieco inaczej. Dnia 13
grudnia 2017 roku, klasy IIIa i IIIc, wraz z częścią IIa
wybrały się z tej okazji na wycieczkę do Krakowa.
      Pierwsze w planie było wyjście do kina.
Obejrzeliśmy film pt. „Morderstwo w Orient Expressie”,
kryminał, opowiadający o kolejnej przygodzie sławnego
detektywa Herculesa Poirot. Opinie na temat filmu były
podzielone. Części się podobał, natomiast niektórym
nie przypadł on do gustu.
      Czas wolny (oczywiście obowiązkowy punkt
każdej wycieczki :D), minął dość szybko. (Niektórzy
wrócili do autobusu z kilkoma nowymi rzeczami, ale to
osobna historia).
      Kolejnym, i ostatnim już, punktem naszej
wycieczki, była wizyta w Parku Trampolin GOJump  
w Krakowie. Przez godzinę mogliśmy skakać do
basenów z pianką, próbować swoich sił na różnorakich
torach przeszkód, czy nawet spróbować salta. Bez
wątpliwości można stwierdzić, że wszystkim się
podobało. 
                                                Ewa Kumórkiewicz

Stół wigilijny

.

.
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KĄCIK TWÓRCZOŚCI
W tym numerze prezentujemy wiersze naszej
koleżanki Kasi Majkrzak.

K. Majkrzak

„Codzienne możliwości”
Tyle pracy włożonej w fundament życia.
Tyle kartek przytarganych, by zrozumieć czas.
Tyle z marszu powiedzianych szczerych słów i
dobrych rad.
Tyle cierpliwości i odstąpień, by nie urazić kogoś ot
tak.
Tyle wytrwałości i trudów,  by teraz się nie poddać.
Tyle chwil spędzonych razem, by lepiej się poznać.
Tyle porażek i smutków, by uczyć się na błędach.
Tyle starań i pomysłów, by stać się lepszym
człowiekiem.
Tyle łez ze szczęścia i niechcianych nie raz sytuacji.
Tyle prawdy, czasem kłamstw, by uratować płomień w
nas.
Tyle nieodkrytych dróg, by móc się kształcić i
odnaleźć.
Tyle prób i trudnych chwil, by nie zmarnować pewnych
szans.
To wszystko - ma każdy z nas.

„Śmiertelny żywioł”
Tam, gdzie cisza już nie mieszka,
Tam, skąd ciemność już uciekła,
Pozostały me wspomnienia,
Me ostatnie przemyślenia.
Tam, gdzie cegła ostatnia
W zgliszczach się wala.
Tam, skąd złoty łańcuszek
Z ognia ocalał.
Kiedyś było tam schronienie.
Dzisiaj? Nie ma już skrawka w popiele.
Może gdybyś się wtedy nie kłócił,
Nie marnował czasu, tylko ucichł.
Nie podnosił ręki, a spokojnie porozmawiał.
Może…
Teraz już tego nie wrócisz…

„Walka z samym sobą”
Najgorzej jest zderzyć się z samym sobą.
Uświadomić sobie kilka rzeczy
I nie widzieć, co z nimi zrobić.
Poddać się czy walczyć?
Powiedzieć sobie „dość”
Czy brnąć dalej w kłamstwie?
Uczyć się na błędach czy wciąż je popełniać?
Oszukiwać ciągle los czy przejrzeć na oczy?
Tyle jest pytań, na które odpowiedzi nie znamy.
Nie watro przejmować się sprawami,
Na które wpływu nie mamy.
I choć tyle wojen na świecie,
To nie twoja wina.
I choć tylu ludzi umiera,
Widocznie była już ta chwila.
Ważne jest to, co tutaj i teraz.
Więc może otrząśnij się
I nie pływaj w marzeniach.
                                      
                                        Katarzyna Majkrzak
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