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„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, 

świat ma wiele miejsc, gdzie można 

odpocząć, ale gniazdo tylko jedno” 

/Oliver Wendel Holmes/ 

 

 



Wiersze uczniów 

 

*** 

Jest w sercu Polaka 

Jedna ważna data, 

O której zapomnieć nie wypada 

To 11 listopada. 

Powstaje Polska, znowu się rodzi, 

To niepodległość wreszcie nadchodzi. 

Po długich latach niewoli 

Kraj nasz się dźwiga powoli. 

I były bitwy, wojny, powstania, 

Dlatego data godna uznania. 

Były udręki, wielkie cierpienie, 

Lecz przyszło i ocalenie. 

Dlatego pamiętać wypada mi 

O bohaterach tamtych dni, 

Co krew przelali za naszą wolność, 

Nasz kraj i naszą godność. 

/Piotr Pawlik II a/ 

 

 

 

 

 



*** 

Moja miejscowość – miasto RYGLICE 

Tutaj żyje się znakomicie. 

Wśród gór i pagórków, lasów i rzek, 

Ciągły jest życia naszego bieg... 

Nazwa Ryglice od Rygla się wzięła, 

Co bramy zamykał i wrogów odpierał. 

Ryglice nad Szwedką są położone, 

Ta była granicą, gdy były bronione. 

„Ostry Kamień” swym położeniem turystów zachwyca 

Piękne są Ryglice jak i cała okolica! 

W Ryglicach i znajome twarze, 

Gdzie dobro i przyjaźń zawsze idą w parze. 

Edukacji naszej tutaj są początki, 

Dzięki niej odkrywać będziemy świata zakątki. 

Odpoczywać można wszędzie, 

-To na rynku przy fontannie lub na polanie, 

Wokół Ryglic piękne lasy – wybrać się na grzybobranie! 

I choć nie jest duża ta nasza mieścina 

Całe nasze życie, tutaj właśnie się zaczyna! 

/Marcel Małek IIa/  

 

 

 

 



„Narodziny wolności” 

Dzień był zwykły jakich wiele, 

Szary i ponury od jesiennej pożogi. 

Umęczeni ludzie przystanęli przy kościele, 

Dzwony rozbrzmiewały, ale to nie były tony trwogi. 

* 

Z dala było słychać śpiewy i wiwaty, 

Wielu na ten moment czekało całe życie. 

Na Wawelu odezwały się armaty, 

Dokonało się to, o czym każdy Polak marzył skrycie.  

* 

Na niebie pojawiła się biało-czerwona wstęga, 

Oplotła Polskę od gór do morza. 

Przemknęła nad głowami, gdzie wzrok nie sięga, 

Choć to nie był ranek, pojawiła się zorza 

* 

Z czerwonej poświaty bohaterowie wyłaniali się powoli. 

Ich heroizm poznała cała Europa, 

                   Racławice, Rawa, Borodino, Rivoli. 

                Tam męstwo i odwaga to wielka cnota. 

* 

   Czwórkami na placu apelowym stawali.  

   Buławę marszałkowi Piłsudskiemu wręczyli. 

   Spokojni o losy Polski zasalutowali, 

Odśpiewawszy hymn narodziny Polski uczcili. 

/ Amelia Wolska klasa VIIb/ 



Polska!! 

 

W Polsce jest wiele ciekawych miejsc, 

Każdy o tym wie. 

Polska to piękny kraj! 

Więc wybierzmy się w podróż przez nasz polski raj 

Od szczytów gór do morskich fal. 

Od zakopanego – Stolicy Tatr 

Tu można poczuć też halny wiatr. 

Mijając Kraków i smoka wawelskiego, 

Który ziejąc ogniem, przywita każdego 

Oraz Warszawę – stolicę państwa polskiego, 

Gdzie widok z Pałacu Kultury zachwyci każdego, 

Aż do Gdańska miasta portowego, 

Tu Wisła wpada do Bałtyku – morza naszego. 

/Hanna Zygadło IIa/ 

 

 

 

 

 



Prace uczniów 

 

„Dlaczego lipa lepsza jest od rajskiej plaży, czyli co zrobię, gdy już będę babcią” 

- Babciu – ja to bym chciała mieszkać na Karaibach. Albo chociaż w jakimś Londynie. – 

oświadczyłam któregoś popołudnia mojej babci.  

Od razu zaczęłam wyjaśniać powody mojego niespodziewanego stanowiska.                       

Otóż doszłam ostatnio do wniosku, że moje miejsce zamieszkania to nuda. Ot, zwykłe 

wzgórza i pagórki, tu jakiś las, tam rzeka – tak dobrze znane, że w zasadzie przestałam je 

zauważać. Bo na przykład takie Karaiby to zupełnie co innego. Rajskie wyspy, zachwycające 

palmy na tle bezchmurnego nieba, cudowne piaszczyste plaże i morze – przejrzyste, skrzące 

się w słońcu, pełne egzotycznych ryb. Na takich Karaibach to można sobie na przemian leżeć 

na złotym piasku albo kąpać się w cudownie chłodnej wodzie, zajadając owoce morza albo 

lody we wszystkich smakach świata… A jeśli nie Karaiby, to niech już będzie ta brytyjska 

stolica. Mówisz – Londyn – i wszyscy wiedzą, gdzie to jest, a ty możesz spacerować w pobliżu 

Pałacu Buckingham i od razu czujesz, że życie ma królewski smak. Poza tym, Londyn to 

miasto Harrego Pottera i w zasadzie chyba nic więcej nie trzeba tu dodawać. Na samą myśl, 

że miałabym Dworzec King Cross ze słynnym peronem 9 i ¾ w odległości spaceru, mam gęsią 

skórkę z ekscytacji. Mogłabym tak jeszcze długo wyliczać zalety mieszkania w tak słynnym 

mieście, widząc jednak coraz bardziej zdziwioną minę babci, przerwałam trochę zbita z tropu.  

Babcia uśmiechnęła się tylko i poprosiła, żebym w weekend przyjechała do niej na 

rowerze. Bo babcie w dzisiejszych czasach to nie siedzą w bujanym fotelu przy kominku, 

tylko ciągle coś robią. I moja babcia uwielbiała jeździć na rowerze. W sobotę jechałyśmy więc 

razem dobrze znaną trasą i z początku wszystko wydawało się tak bardzo zwyczajne. 

Zboczyłyśmy w małą wiejską drogę i jechałyśmy jeszcze przez chwilę. Znałam to miejsce – 

choć rzadko tutaj bywałam. Tu właśnie kiedyś stał niewielki dom rodzinny mojej babci. Teraz 

nie ma już po nim śladu, a wokół rozciągały się pagórki i rozległe łąki. Szczególną uwagę 

przykuwała duża, rozłożysta lipa.  

- Kochałam to drzewo, gdy miałam tyle lat co ty – powiedziała babcia i zaczęła snuć opowieść 

o tym, jak często lipa była jej towarzyszką. To tutaj wiosną słuchała koncertu pszczół, które 

pracowicie uwijały się na drzewie. Latem lipa dawała upragniony cień, a wiatr tak pięknie 

szumiał w jej liściach, bawiąc się ze słońcem w chowanego. Jesienią – małe sercowate listki 

złociły się pod stopami, a babcia układała z nich barwne kobierce. Zimą otulona śnieżną 

kołdrą lipa zdawała się być pogrążona jakby we śnie, a ten jej bezruch i spokój sprzyjał 

rozmyślaniom o sprawach ważnych i tych całkiem błahych…  

Nagle zobaczyłam w oczach babci filuterny, nieco zawadiacki błysk. Musiało to 

oznaczać, że oto przypomniała sobie jakąś zabawną historię z dzieciństwa, których zawsze 



tak uwielbiałam słuchać. Bo powiem wam, że babcia to dopiero miała dzieciństwo.                          

Bez komputera i tabletu, za to z takimi przygodami, że i Harry Potter mógłby ich 

pozazdrościć. Tym razem jednak babcia nie zaczęła opowiadać kolejnej historii, tylko 

zachęciła mnie, żebym wdrapała się na drzewo. Aż się zdziwiłam, że sama jeszcze nie 

wpadłam na ten pomysł. Uwielbiałam wszelkie wspinaczki, a wdrapywanie się na drzewa 

było, zdaniem mojej mamy, równie niezbędną umiejętnością, co obsługa smartfona. 

Sprawnie więc wspięłam się na naszą lipę, wykorzystując wygodne konary i gałęzie, jakby 

stworzone do wspinaczki.  

Stojąc bezpiecznie w koronie drzewa, rozejrzałam się po okolicy. Nie mogłam uwierzyć                          

w to, co ujrzałam. Perspektywa zmieniła się tak bardzo! Przede mną rozpościerała się łąka                     

z kolorowymi kwiatami, przecięta rzeką jak wstążką. To Szwedka – znałam nazwę tej rzeki, 

ale nigdy nie widziałam jej z tej perspektywy. Łąka wyglądała zachwycająco. Kaczeńce, 

mlecze, pierwiosnki, zawilce i niezapominajki – mieniły się na tle zielonej trawy jak jakiś 

zupełnie magiczny obraz.  

- Popatrz dalej – powiedziała z dołu babcia, a ja skierowałam wzrok na horyzont. 

„Niemożliwe” – pomyślałam, gdyż moim oczom ukazał się lekko zamglony, a jednak 

przepiękny łańcuch gór. Wiedziałam, że to Tatry. Patrzyłam jak zaczarowana na niezwykłe 

widowisko, gdy zachodzące powoli słońce dodawało skałom pomarańczowej poświaty. Nie 

wiedziałam, że można obserwować stąd nasze piękne góry.  

- Spójrz w lewo – poinstruowała babcia, a ja choć jeszcze nie zdołałam nasycić się widokiem 

górskich pasm, posłusznie przeniosłam wzrok. Babcia dodała, że to jej ulubiony widok, 

którym często rozkoszowała się w dzieciństwie właśnie o tej porze roku, na wiosnę. 

Rozumiałam już dlaczego. Oto z tyłu, z daleka, widać las, który gęsto porasta pagórki.                      

I ten las, nieco ciemny, bo mało jeszcze liści na drzewach i dużo wśród nich iglastych choinek, 

ten las stał się zdumiewającym tłem dla rosnących bliżej gęsto krzewów jeżyn, niewielkich 

mirabelek i dzikich wiśni. Wszystkie one obsypane teraz były drobnymi białymi kwiatami.                     

Aż kipiały, aż wibrowały swoją jasną barwą, odcinającą się od ciemnego koloru lasu i od 

soczystej zieleni rosnącej z przodu trawy. Nie wiem, jak wygląda plaża na Karaibach, ale nie 

wydaje mi się, by była piękniejsza od tego trójkolorowego pejzażu: ciemna zieleń, biel, jasna 

zieleń. Jakież to było piękne! Chłonęłam z  zachwytem ten widok żałując odrobinę, że nie 

zabrałam ze sobą telefonu. Ale to była żelazna zasada mojej babci – żadnych telefonów                          

na wspólnych spacerach. 

Patrzyłam więc tylko zachwycona, a z zamyślenia wyrwał mnie znów głos babci, wzywający, 

bym zeszła na dół. Wracając, słuchałam jeszcze historii o smaku pieczonego w tradycyjnym 

piecu chleba z masłem domowej roboty. O pierogach z dziczyzną i prawdziwkami, które na 

specjalne okazje przygotowywała mama mojej babci. O białej fasoli, zwanej nie wiedzieć 

czemu „Jaś” i o poziomkach, całych połaciach poziomek, które babcia zrywała latem jako 

mała dziewczynka i nabijała na cieniutką słomkę tworząc swoiste owocowe szaszłyki. Małże 

na rajskiej plaży na Karaibach prawdopodobnie smakują niesamowicie, ale jakoś nie 



myślałam o nich teraz zupełnie. Myślami byłam w domu rodzinnym mojej babci, czułam 

zapach świeżo pieczonego chleba i słyszałam szum lipy. Tej lipy, która była świadkiem tego, 

jak mała, chuda dziewczynka z dużymi oczami i warkoczykami, stała się moją babcią.  

Wracając do domu, nie myślałam już o rajskich wyspach, ani nawet o Harrym Potterze. 

Myślałam o pięknie Małopolski i o uroku małej wioski - Joniny, w której przyszło mi żyć. 

Inaczej patrzyłam już na mijane, z pozoru dobrze znane drzewa, krzewy żółcącej się forsycji                   

i kwitnące wszędzie zawilce i mlecze. Tak – nagle jakoś wszędzie zaczęłam je dostrzegać! 

Wiedziałam jedno. Świat jest piękny i z radością chcę go poznawać. Ale nigdy już nie 

zapomnę świata, który pokazała mi moja babcia. Tego mojego kawałka świata, który 

pokochałam mocniej. Bo żeby pokochać, trzeba najpierw się zachwycić. I tego zachwytu, 

zachwytu Małopolską, będę uczyć moją wnuczkę, gdy już sama będę babcią.  

   / Natalia Galas 

VIIb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„PODRÓŻ DO KORZENI” 

Młody człowiek w dzisiejszym świecie potrzebuje odnaleźć swoją tożsamość,  

w przeciwnym razie zagubi się w gąszczu medialnego chaosu oraz nadmiarze nowinek 

technologicznych. Szesnastoletni Damian przekonał się o tym, odwiedzając rodzinne strony 

przodków swoich rodziców. Ta krótka, trzydniowa, aczkolwiek bardzo pouczająca, 

sentymentalna podróż pokazała chłopcu, iż świadomość własnych korzeni, daje poczucie 

pewnego bezpieczeństwa. Odwiedzając kolejne miejsca, tak bogate w zabytki historyczne  

i piękne pomniki przyrody, Damian zrozumiał, że człowiek jest ukształtowany przez 

przodków, których już nawet nikt nie pamięta i którzy wiedli życie zgoła inne od obecnego. 

 W słoneczny, czerwcowy weekend nastolatek z najbliższymi przybył do miasteczka 

Ryglice. Przyjezdni zatrzymali się w gospodarstwie agroturystycznym nieopodal Pogórza 

Ciężkowickiego. Nie było tutaj żadnej nachalnej sztuczności, którą można zauważyć  

w ogromnych kurortach wakacyjnych. W zamian zastali wszechobecną, intensywną zieleń. 

Wokół domu znajdował się niewielki sad, który dumnie prezentował stare odmiany drzew 

owocowych. Przydomowy ogród cudnie pachniał bajecznymi kwiatami i świeżymi ziołami, 

zaś w tle można było usłyszeć orkiestrę złożoną z wielu przeróżnych wykonawców, 

nieużywających żadnych instrumentów. Mowa oczywiście o ptasiej muzyce i wszelakich 

trelach, świergotach, piskach czy gwizdach. To co jeszcze przykuło uwagę Damiana,  

to niezwykła gościnność oraz otwartość gospodarzy. Z tak ogromną życzliwością obcych ludzi 

dotąd nigdy się nie spotkał.  

Nazajutrz nastawiona na intensywne zwiedzanie okolicy rodzina, rozpoczęła swoją 

przygodę od zobaczenia Spichlerza podworskiego w Ryglicach z 1756 roku. Oczom turystów       

z Warszawy, ukazał się budynek wykonany z drewna w konstrukcji zrębowej z dachem 

krytym gontem. W północnej części elewacji frontowej, na obramowaniu drzwi znajdował się 

charakterystyczny napis „DIE 21 MAJI ANNO DOMINI 1756”. Możliwość zajrzenia do środka 

była bardzo zachęcająca, dlatego czym prędzej udali się w podróż do przeszłości. Dzięki 

uprzejmości jednej z mieszkanek, która zaoferowała przybliżenie historii tego wyjątkowego 

zabytku, dowiedzieli się, że ze względu na zły stan techniczny, budynek został poddany 

renowacji i na dzień dzisiejszy odzwierciedla wygląd spichlerza z zachowanej fotografii z 1915 

roku. Spichlerz posiadał trzy izby, poddasze z salą wystawową oraz balkon. Jedna z izb 

stylizowana została na izbę wiejską, której oczywiście prawdziwe serce stanowiła kuchnia z 



piecem. Ponadto znajdowała się w niej również komora z przedmiotami oraz sprzętami 

domowymi i rolniczymi ówczesnych czasów. Kolejnym pomieszczeniem, jakie zobaczyli był 

szynk, czyli gospoda, dlatego nie mogło zabraknąć baru, drewnianych ław oraz stołów. 

Ostatnią izbą było tzw. pomieszczenie mieszczańskie z charakterystycznymi przyrządami. 

Damian, chłopiec mieszkający od urodzenia w mieście nie mógł sobie wyobrazić do czego 

wykorzystywano takie rzeczy. Gdy dowiedział się o ich właściwym przeznaczeniu, był 

ogromnie zdumiony oraz podekscytowany. Niespodziewanie zwykłe zwiedzanie stało się 

spotkaniem z przodkami, na chwilę mieli wrażenie, jakby przenieśli się w czasie, a świat 

zatrzymał się w miejscu. Spichlerz emanował niepowtarzalnym klimatem, bez wątpienia 

widać było doskonały pomysł i dokładne odtworzenie zabytku. Wychodząc, jednogłośnie 

stwierdzili, że jest to miejsce z duszą. Jako, iż spichlerz wpisywał się w zespół dworsko-

pałacowy z 1656 roku, rodzina nie omieszkała go pominąć. Teren zespołu kształtem 

przypominał prostokąt, zaś w centrum znajdował się pałac. Początkowo dwór był własnością 

hrabiego Ankwicza. Następnie w wieku XIX został przekształcony w pałac, zgodnie z wolą 

nowych  właścicieli-rodziny Leśniowskich. Budowlę wymurowano z cegły i kamienia, jej 

charakterystyczne balkony, wsparte na kolumnach, zwieńczonych tympanonami wywołały 

ogromne wrażenie na turystach. Wielu niezapomnianych doznań dostarczył rodzinie spacer 

po parku okalającym pałac. Ich lokalny przewodnik podpowiedział, że park wykonano w stylu 

włoskim, a jego początki sięgają II połowy XVII wieku. Co prawda został przekształcony                      

w I połowie XIX wieku, ale jego uroda wciąż budziła podziw. Uwagę Damiana zwróciła lipa 

drobnolistna, która jak się później okazało stanowi pomnik przyrody. Według miejscowych to 

nie tylko drzewo, lecz swoista skarbnica tajemnic, pamiętająca wiele ludzkich emocji czy 

nieopowiedzianych historii. Wędrówka wokół dwóch stawów oraz po pozostałościach 

dawnego sadu była „wisienką na torcie”. Letnie, południowe słońce, wymalowane na tle 

błękitu nieba, delikatnie muskało po twarzach ryglickich gości. Szeroki, promienny uśmiech 

nie znikał z twarzy spacerowiczów. Niestety czas nieubłaganie płynął, więc rodzina udała się 

dalej. Przy wyjściu z kompleksu dostrzegli jeszcze XIX wieczną Kapliczkę z figurą Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem. Była odrestaurowana i pięknie przyozdobiona. Takich kapliczek na swojej 

drodze spotkali później wiele. Jedynie, co je różniło - każda była niepowtarzalna. Były 

skromne i okazałe, jedne przybite do drzewa, inne rzeźbione w kamieniu lub drewnie, a 

kolejne widniały w murowanych cokołach. Od gospodarzy domu, w którym się zatrzymali 

usłyszeli, że kapliczki są dla tutejszych formą małej architektury sakralnej, będącą czytelną 



cząstką krajobrazu kulturowego wsi. Damian z rodzicami znalazł jeszcze mnóstwo ciekawych 

miejsc, które stworzyły unikalną historię, piękną, ale czasami także bardzo trudną i bolesną. 

Ogrom wzruszeń dostarczyła wizyta na zabytkowym cmentarzu wojennym z okresu I wojny 

światowej, jak również na cmentarzu żydowskim, będącym niemym świadkiem niemal                   

600-letniej obecności Żydów w Ryglicach. Kulminacyjnym punktem zwiedzania był okazały 

kościół parafialny z elementami architektury neoromańskiej i neorenesansowej, zbudowany 

w 1940 roku. W szczególności turyści zachwycali się kunsztownymi, odnowionymi witrażami 

oraz półkolistymi arkadami. Dzień dobiegał ku końcowi, rodzina udała się do miejsca,                      

w którym się zatrzymała. Przywitała ich gospodyni ze świeżo upieczonym chlebem                          

w prawdziwym piecu oraz konfiturą z lokalnych owoców. To była wyjątkowa uczta dla 

podniebienia. Wspólnie usiedli, by oglądać zachód słońca i wsłuchać się w ciszę, której tak 

długo szukali. Nagle dostrzegli mały krzyż na skraju posesji, przyozdobiony świeżymi 

kwiatami. Z dużą dozą nieśmiałości zapytali, czy kryje się  

za nim jakaś szczególna historia, bowiem po tym dniu już wiedzieli, że tutaj nic nie jest 

przypadkowe, wszystko ma swój cel i sens. Intuicja ich nie zawiodła, ponieważ krzyż został 

postawiony na pamiątkę ojca rodziny, który oddał życie dla Ojczyzny w czasie wojny.  

Od tej pory kolejni przodkowie czczą pamięć bohaterskiego praojca w ten sposób. 

 Następny dzień Damian wraz z rodzicami przeznaczył na wyprawę ukazującą krasę  

i atrakcyjność tutejszego krajobrazu. Głównym punktem wędrówki była Brzanka, jeden  

z najwyższych szczytów Pogórza Ciężkowickiego. Zanim jednak tam dotarli, niejednokrotnie 

mieli okazję zobaczyć fenomenalne pejzaże. Na szlaku mijali Górę Pasią mierzącą  

527 m n.p.m. czy skalną grzędę, tzw. Ostry Kamień, będący pomnikiem przyrody o długości 

40 metrów, szerokości 3-16 metrów oraz wysokości 8 metrów. Na szczyt skały prowadziły 

schodki. Ponoć wykonano je dla Hrabiny Stefanii Szczepańskiej, oglądającej swoje włości  

z tego miejsca. Z tym pomnikiem przyrody wiązało się wiele legend. Według jednej z nich, 

Cyganie licznie odwiedzali to miejsce, brali śluby, a nawet wykonywali sądy. Turyści po 

zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć, ruszyli w dalszą podróż. Po drodze widzieli arcydzieła 

tworzone przez samą naturę, która jak można było zauważyć nie lubi jednostajności  

i powtarzalności. Wyprawa przez lasu kazała niebanalne widowisko światła oraz kolorów. 

Gama odcieni inspirowała i pobudzała wszystkie zmysły. Po kilku godzinach postanowili 

odpocząć na miękkiej, wygrzanej przez słońce trawie z dywanem wielobarwnych kwiatów.  

W tym momencie pomyśleli: „Czego człowiek może chcieć więcej?” Po krótkiej rozmowie 



doszli do wniosku, że im więcej się posiada, tym więcej niesie to za sobą zmartwień, 

samotności oraz smutku, bo człowiek zawsze chce więcej. Damian po raz pierwszy w życiu, 

tak naprawdę potrafił zachwycić się światem oraz pięknem, które znajduje się w każdym, 

najdrobniejszym szczególe. Rodzina w końcu dotarła do obranego celu. Przed wejściem na 

szczyt znajdowała się metalowa wieża widokowa. Rozciągały się z niej nieziemskie widoki 

zarówno na Pogórze Ciężkowickie, jak i Rożnowskie, Beskidy, a przy dobrej widoczności 

nawet  na Tatry. Turyści z Warszawy spędzili wspaniały czas na szlaku. Z żalem myśleli o 

powrocie, jednak przygoda w miasteczku już jutro miała się zakończyć. Nie chcieli stracić ani 

minuty, dlatego postanowili wstać o wschodzie słońca i czerpać przyjemność z picia porannej 

kawy, wśród obłędnego zapachu bzu i przy koncercie małych, skrzydlatych przyjaciół. 

Gospodarze domu zaproponowali, aby wraz  z nimi udali się na coroczne Święto Sobótkowe, 

które jesthucznie obchodzone w Ryglicach. Bez wahania wspólnie podążyli na tutejszy rynek. 

Od razu zwrócili uwagę na Fontannę z Pomnikiem Pogórzańskiej Penelopy, tzw. Pomnik 

Emigranta. Przysiedli na ławeczce i wsłuchali się w szum spadających kropelek wody. Wokół 

krzątali się ludzie, dopinając ostatnie szczegóły lokalnego święta. Po krótkiej chwili oczom 

rodziny ukazał się barwny korowód: panie i panowie ubrani w tradycyjne stroje, w tle ludowa 

muzyka i mieniące się tysiącami kolorów wianki, które za moment miały zostać wrzucone do 

pobliskiego potoku. Czegoś takiego nastoletni Damian jeszcze nie widział. Kolejny punkt 

obchodów stanowiły występy grup ludowych, działających na terenie gminy. Cały czas można 

było degustować rodzime przysmaki: miody z miejscowych pasiek, słynne prozioki, lubecką 

zupę z lubczyka, jonińskie pierogi z dziczyzną, kapustą i prawdziwkami, a nawet wina z 

lokalnych winnic. Rodzina nie ukrywała, że regionalna kuchnia to istny majstersztyk, który 

zadowoliłby najbardziej wymagającego krytyka kulinarnego. Turyści z ogromnym 

zainteresowaniem podziwiali także wystawy artystyczne pokazujące miejscową twórczość: 

koronki, robótki ręczne, kowalstwo artystyczne czy piktografię. Mama Damiana odważyła się 

nawet na samodzielne wykonanie bukietu kwiatów z bibuły. Warszawa to duża aglomeracja  

i takie zwyczaje były obce rodzinie. To co zobaczyli i czego doświadczyli w ciągu tych kilku 

dni, pozwoliło im jeszcze bardziej utwierdzić się w przekonaniu, że stereotypy trzeba 

przełamywać, a kultywowanie tradycji w dzisiejszych czasach to szansa na ocalenie od 

zapomnienia historii, dającej możliwość odnalezienia przede wszystkim siebie w tej historii 

oraz swojego miejsca na ziemi, do którego bez względu na wszystko będzie można powrócić. 

 Rodzina znalazła prawdziwe wyciszenie i pozytywną energię. Wizyta w regionie 



przodków pozwoliła na oderwanie się od problemów codzienności, miejskiej gonitwy  

za rzeczami, które wcale nie są aż tak ważne, jak się wydają. Wyprawa do Ryglic dostarczyła 

nie tylko dużej wiedzy na temat odwiedzanych miejsc, ale nauczyła czerpania radości  

z życia. Okazała się czasem spotkania z samym sobą na niezwykle malowniczej przestrzeni.  

W dniu wyjazdu Damian i jego rodzice zostali kolekcjonerami wielu cudownych wspomnień. 

 

                                                                                                             /Wiktoria Malinowska VIIb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czym dla Ciebie jest Ojczyzna? Czym dla ciebie jest patriotyzm? 

Na takie pytanie odpowiadali uczniowie klasy VIIIb 

* 

Ojczyzna jest jak światło w pochmurne dni 

Nie mając jej przez 123 lata, czuliśmy się inni. 

Walczyliśmy o nią dniami i nocami, 

Broniąc Ojczyzny, byliśmy bohaterami. 

Męka była wielka  i duże zmagania, 

Ale nasze starania doprowadziły do wygrania. 

Niech żyje Niepodległa, kraj nasz, nasza flaga 

Mam jedno życzenie – niech Polska już nigdy z wojną się nie zmaga. 

* 

Ojczyzna jest Polską 

* 

Ojczyzna jest dla nas drugim domem. To miejsce, w którym możemy się uczyć oraz dorastać i 

żyć w wolnym kraju. 

* 

Patriotyzm to umiejętność doceniania tego, co się ma, za co walczyli nasi przodkowie 

* 

Ojczyzna jest czymś, co kocham i czego nie chcę stracić. 

* 

Ojczyzna jest dla mnie domem, w którym czuję się bezpiecznie 

* 

Ojczyzna jest dla mnie pamiątką po przodkach. 

*  

Patriotyzm to pamięć o świętach narodowych, o ważnych datach. To duma z bycia Polakiem. 



Działania związane z patriotyzmem w naszej szkole

 BohaterON -  Pani Urszula Bień wygłosiła prelekcję na temat powstania 

warszawskiego. Przybliżyła wydarzenia, w których nasi rodacy walczyli o 

niepodległość. Uczniowie wykonali kartki dla powstańców, które zostaną przekazane 

naszym bohaterom narodowym

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie klasy VIII porządkowali groby 

zasłużonych dla naszego miasteczka

 

 

 10 listopada odbył się Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych

udział w Marszu Niepodległościowym

 

Z życia szkoły 

Działania związane z patriotyzmem w naszej szkole 

 

Pani Urszula Bień wygłosiła prelekcję na temat powstania 

warszawskiego. Przybliżyła wydarzenia, w których nasi rodacy walczyli o 

niepodległość. Uczniowie wykonali kartki dla powstańców, które zostaną przekazane 

naszym bohaterom narodowym 

e klasy VIII porządkowali groby 

zasłużonych dla naszego miasteczka 

dbył się Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych a następnie wzięliśmy 

udział w Marszu Niepodległościowym 

Pani Urszula Bień wygłosiła prelekcję na temat powstania 

warszawskiego. Przybliżyła wydarzenia, w których nasi rodacy walczyli o 

niepodległość. Uczniowie wykonali kartki dla powstańców, które zostaną przekazane 

a następnie wzięliśmy 



 


