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Akcja Żonkile w naszej szkole.
Świtem 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały wkroczyły do dzielnicy żydowskiej z zamiarem jej likwidacji.
Getto stawiało zacięty opór, ale upadło. Ten zryw jest na świecie symbolem walki o godność. Ostatni
przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 r. W
rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta i oddawał im hołd. Wraz z nim przychodziło
coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.
Corocznie 19 kwietnia Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.
Pierwszą edycję Żonkili zorganizowano w kwietniu 2013 roku na ulicach Warszawy i wielu innych miast. Ponad
500 wolontariuszy rozdało ponad 50 tysięcy papierowych żonkili i ulotek na temat powstania. Celem akcji jest
uświadomienie i kształtowanie tożsamości historycznej Polaków i Żydów.
W naszej szkole akcja Żonkile została przeprowadzona 20 kwietnia. Po pierwszej lekcji wszyscy uczniowie
zeszli do sali numer 7. Gdy dzwonek zadzwonił Pani Małgorzata Baran zaczęła opowiadać o akcji, a potem
został pokazany krótki ﬁlm na temat powstania w Getcie Warszawskim. Po ﬁlmiku jedna z uczennic rozdała
uczniom żonkile do przypięcia, na których były numerki. Gdy wszyscy dostali żonkile, została przeprowadzona
loteria, w której do wygrania był powerbank w kolorze niebieskim. Numerki losowane były przez Pana Łukasza
Dołęgowskiego. Na początku został wylosowany numerek, którego nikt nie miał, ale za drugim podejściem
szczęśliwy numerek miała uczennica Oliwia Jastrzębska.
Michał Kucharski, Adrianna Longawa

Losowanie "szczęśliwego żonkila"
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Dzień Ziemi
22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętowało Dzień
Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od
narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii
różnicujących. Niestety, czasem dzień Ziemi może przybierać formę
grzecznej, nudnej akademii. Warto przypomnieć początki tego święta,
które bynajmniej nie były tak grzeczne. Święto to jest wspaniałą okazją,
by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich
działań politycznych. Można spędzić to święto w zupełnie inny sposóbwyjść ze szkoły, z domu i iść do Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku,
albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Poświęcić
czas na bycie z Przyrodą, na reﬂeksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i
jak jest fascynująca, piękna, ciekawa.

Sprzątanie świata
W dniu 22 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Ziemi uczniowie klasy
siódmej pod opieką Małgorzaty Baran wyruszyli na “polowanie” śmieci.
Wychowawczyni zaopatrzyła nas w odpowiednie narzędzia do
sprzątania - najważniejsze oczywiście były rękawiczki i worki. Zanim
wyszliśmy pogoda była niepewna, ale uczniowie i wychowawczyni nie
bali się deszczu. Inne klasy obawiały się, że zostaną zmoczeni i
pozostali w szkole. Nasze sprzątanie zaczęło się zaraz po wyjściu ze
szkoły. Następnie szliśmy wzdłuż ulicy św. Jana. Z powodu małej ilości
czasu niewielki kawałek sprzątnęliśmy, ale był on bardzo zaśmiecony.
Nasze zbiory można zobaczyć na stronie szkoły. Jako klasa siódma
jesteśmy zadowoleni, że nie przestraszyliśmy się pogody i przynajmniej
część naszej miejscowości została nieco uprzątnięta. Smutne jest
jednak to, że na tak małym odcinku znajdowało się tak dużo śmieci.
Mamy nadzieję w przyszłym roku będzie nas więcej. Już dziś
zapraszamy i zachęcamy.

www.nowiny24.pl

www.juniormedia.pl

Nowiny | Numer 13 06/2022 | Strona 3

ECHO SZKOŁY

Sprzątamy ul. św. Jana
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WYCIECZKA DO WŁOCH

W dniach od 14 do 21 maja 2022 uczniowie klasy VII pod opieką swojej wychowawczyni oraz pani Iwony Kuci
uczestniczyli w pielgrzymce do Rzymu, Asyżu i Padwy. Wyjazd był nagrodą za I miejsce w Ogólnopolskim
Projekcie "Drzewo Franciszka", który realizowany był przez dwa lata. Pielgrzymka została sﬁnansowana w
pełni przez Fundację Zakłady Kórnickie w Kórniku. Młodzi ekolodzy zupełnie bezpłatnie wyjechali busem do
Słowenii, gdzie zwiedzili Ptuj, który jest jednym z najpiękniejszych miast. Położony jest u stóp wzgórza z
zamkiem. Nie ma wielu miejsc, które podobnie jak Ptuj zachowały w takim stopniu średniowieczny układ
zabudowy. Tam była okazja, aby podziwiać Zespół klasztorny ojców franciszkanów. Pierwsza noc wyprawy
została zaplanowana w pięknym hotelu Panorama, który znajduje się na wzgórzu. Z niego rozciąga się
malowniczy widok na całe miasto.
Kolejny etap podróży to Asyż, który znany jest jako miasto św. Franciszka i św. Klary. Jest on jednym z
najbardziej malowniczych i zaskakujących miejsc. Miasto znajduje się w centrum regionu Umbria w środkowych
Włoszech, u stóp szczytu Subasio. Tam pątnicy z kl. 7 spędzili dwa dni. Zwiedzili Bazylikę św. Franciszka,
Bazylikę Santa Maria Degli Angeli, Bazylikę św. Klary, Świątynię Minerwy (Tempio di Minerva) oraz wspięli się
na Rocca Maggiore – bastion, który od ponad 800 lat góruje nad miastem św. Franciszka i otaczającymi je
wsiami. Warto wybrać się tam, by pospacerować między wiekowymi murami i móc podziwiać z góry zapierający
dech w piersiach widok na całą Dolinę Umbryjską, a zwłaszcza podziwiać piękny zachód słońca. Dzięki
gawędom ojca Stanisława Jaromiego można było wejść w miejsca, które są ogólnie niedostępne i zobaczyć to,
czego zwykły "zjadacz chleba" nie widzi. Dzięki niemu, można było także przespać dwie noce we
franciszkańskim klasztorze i zakosztować włoskiej kuchni- zwłaszcza różnych makaronów. Gościnność polskich
duchownych była wzruszająca. Następne dni uczestnicy pielgrzymki przebywali w Rzymie. Zostali
zakwaterowani w samym centrum miasta przy via San Teodoro, gdzie ojciec Maksymilian Kolbe założył w 1917
roku Rycerstwo Niepokalanej. Stamtąd tylko krok do Forum Romanum, Palatynu, Coloseum, Cirkus Maximus
oraz Fontanny di Trevi. To w Rzymie uczniowie spróbowali prawdziwej włoskiej pizzy i degustowali smak
wspaniałych lodów.
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W Watykanie doświadczyli najwspanialszych wrażeń, ponieważ wzięli udział w audiencji papieża Franciszka.
Po katechezie przyszedł czas na zwiedzanie Bazyliki i modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II. Wieczorny
spacer po Zatybrzu był wstępem do omawiania w 8 klasie lektury "Quo vadis" oraz okazją do zakupienia
pamiątek. Ucztą dla ducha było zwiedzanie Monteluco, położonego na wysokości 780 m n.p.m. Tam zwiedzono
Sanktuarium św. Franciszka, po czym wszyscy zatopili się w modlitewnych rozważaniach przy śpiewie
ptaków. Kolejnym miejscem, które zwiedzili uczniowie było Greccio. Leży ono na wysokości 750 m n.p.m., na
zboczu góry, na której znajduje się klasztor-pustelnia św. Franciszka z Asyżu. Miejsce na pustelnię zostało
podarowane św. Franciszkowi przez szlachcica Jana Welitę. Franciszek, z uwagi na trudne warunki życiowe i
surowość przyrody mawiał, iż miejsce to jest "bogate ubóstwem". W Greccio święty jako pierwszy na świecie
wprowadził w zwyczaj urządzania żłóbka z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Miało to miejsce 24 grudnia 1223
roku. Można było tam podziwiać piękne szopki z całego świata. Zmęczeni i wygłodniali pielgrzymi skosztowali
następnie piadiny z szynką. Oczywiście pobyt we Włoszech nie mógł się obyć bez zwiedzania Padwy - miejsca
kojarzonego z postacią św. Antoniego. Za historyczne centrum Padwy uważa się imponujący budynek Palazzo
della Ragione, Piazza delle Erbe i Piazza dei Frutti. Kolejnym z istotnych placów miejskich jest Plac Katedralny
(Piazza del Duomo). Wszyscy zwiedzili Bazylikę i barokową Kaplicę Relikwii Antoniego Padewskiego. Ostatni
nocleg wszyscy mieli w Camposampiero w regionie Wenecja Euganejska. Po śniadaniu uczniowie ruszyli w
drogę powrotną do kraju. Niezwykłym doświadczeniem było dla uczniów "przebywanie" ze świętym
Franciszkiem- patronem ekologów, św. Klarą, pobyt i noclegi w klasztorach, włoskie posiłki, kąpiel w Morzu
Tyrreńskim, udział w audiencji papieskiej, zwiedzanie zabytków Wiecznego Miasta oraz katechezy prowadzone
przez niezastąpionego ojca Stanisława Jaromiego, który był przewodnikiem duchowym przez wszystkie dni.
Kierownikiem wyprawy był koordynator projektu- pan Krzysztof Mączkowski. To on zadbał o właściwą
organizację całej pielgrzymki. Pielgrzymka wiązała się tematycznie z treścią encykliki papieża FranciszkaLaudato sii. Była ona nie tylko okazją do pięknego spędzenia całego tygodnia w Słowenii i Włoszech, ale ucztą
duchową w oparciu o życie świętych franciszkanów oraz działania ekologiczne.
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TRADYCYJNY SAD
W tym roku otrzymaliśmy grant w wysokości 250 zł. Środki zostały wykorzystane na zakupienie 5 sadzonek
wiśni oraz nową siatkę na ogrodzenie sadu. Teren obsadzony drzewkami owocowymi zajmuje już pokaźną
część terenu zieleni.
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