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Po miesiącach siedzenia w do-
mach, patrzenia w monitory, miło 
spędzić trochę czasu na świeżym 
powietrzu.  

Czas zadbać o kondycję! 

Po powrocie do szkoły cieszymy 
się towarzystwem rówieśników 
i możliwością organizowania wy-
cieczek rowerowych, spacerów 
i wspólnych zabaw. 
 

A jak wyglądały zabawy naszych 
dziadków i rodziców? 

 

W tym numerze: 

 Zabawy na świeżym po-
wietrzu 

 Opowieści z kwarantanny 

   - wyróżnienia 

 Lemoniada 

 Zielone martensy 

 Mała Ojczyzna 
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  Fragment książki Jerzego Mazurkiewicza „Skrzydła i korzenie. Wspomnienia” ( na temat zabaw 
w latach powojennych). 

 „Od najmłodszych lat grywaliśmy w piłkę nożną. Przez pierwszych kilka lat po wojnie były to 
własnoręcznie wykonywane szmacianki, o średnicy około dziesięciu centymetrów. Napełniało się 
je szmatami i obszywało wełnianą pończochą lub grubszym materiałem. Najgorzej grało się nimi 
po deszczu i na mokrej trawie. Wówczas nasiąkały wodą, traciły elastyczność i stawały się ciężkie  
i kluchowate. Później graliśmy już porządniejszymi piłkami skórzanymi, szytymi ręcznie, z wkła-
danymi dętkami z wentylem. Po napompowaniu powietrzem wentyl chowało się do środka i zawią-
zywało piłkę sznurowadłem ze skóry. Była to dość długa i żmudna operacja, ale za to jak luksuso-
wo grało się taką piłką w porównaniu ze szmacianką! Jednak ich mankamentem było to, że z bie-
giem czasu odkształcały się, stawały się jajowate i nieobliczalne w grze.[…] Grywaliśmy najczę-
ściej między stodołami we Dworze. Były one wybudowane na kształt dużej, niepełnej litery U, 
tworząc w środku plac[…] Plac był w miarę równy i nadawał się wspaniale do gry w piłkę nożną, 
dlatego, że piłka daleko nie uciekała, odbijając się z trzech stron od ścian stodół. Plac był także wy-
korzystywany przez starszych młodzieńców do gry w piłkę siatkową, zwaną popularnie „siatą”[…] 
W następnej fazie graliśmy w piłkę nożną prawie na prawdziwym boisku. Powstało ono na Roli, 
blisko granicy z Grabiem, na kawałku ziemi wydzierżawionej od chłopa. Było jednak trochę mniej-
sze od normalnego, trochę pochyłe i wybrzuszone w środku, ale za to z prawdziwej wielkości 
bramkami i oznaczeniami. Wybrzuszenie było spore i powodowało, że bramkarze widzieli się tylko 
od kolan wzwyż. Grywaliśmy tu przeważnie ze starszymi od siebie.” 

 

 

Jak bawiono się dawniej? 



 

Zofia Job kl. 7b 
 
,Niezwykła przygoda” 
Kwarantanna?... Pandemia?.. Jak mam być 
szczera, pierwszy raz usłyszałam te słowa w 
marcu 2020r. Szybko dostałam odpowiedź na 
moje pytania. Pisali o tym w Internecie, mówili 
w telewizji i oczywiście w domu. 

Nie przypuszczałam, że moje życie może zmienić się z dnia na dzień. Z 
resztą nie tylko moje , bo zmienił się cały świat. Nigdy nie myślałam, że 
nie będę mogła spotkać się w gronie przyjaciół i rodziny. Zostały za-
mknięte szkoły i inne instytucje. Na początku pewnie każdy z moich ró-
wieśników (w tym ja ) ucieszyliśmy się , że znowu będą ferie. Ale po 
pewnym czasie zdałam sobie sprawę z trudności związanych z nauką 
zdalną. Nawet święta zapowiadały się smutno. Rodzice powiedzieli mi, 
że dziadkowie w ogóle nie odwiedzą nas w te święta. Całe szczęście, że 
nasz wspaniałomyślny ksiądz Jarosław stanął na wysokości zadania i 
objechał Przytkowice, święcąc pokarmy .Kiedy staliśmy z koszyczkami, 
czekając na księdza , rozmawialiśmy z najbliższymi sąsiadami i składali-
śmy sobie życzenia. Mama podzieliła się świeżo upieczonym chlebem, a 
sąsiadka ciastem. Następnego dnia po południu ja i mój brat graliśmy w 
piłkę przez płot z naszymi kuzynkami, bo nie mogliśmy do nich pójść tak,  
jak zwykle. Zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebny jest kontakt z 
bliskimi. Strach, niepokój, kryzys gospodarczy, obostrzenia, zakazy, to 
wszystko dotyka nas już od wielu miesięcy. 
Dla mnie cała ta sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest ,,niezwykłą przy-
godą”, w którą ciężko byłoby uwierzyć jeszcze rok temu. Ale musimy 
mieć nadzieję, że wszystko w końcu wróci do normy i odzyska-
my ,,nasze czasy”. Teraz na pewno bardziej będziemy doceniać takie 
małe i proste rzeczy jak swobodne wyjście czy po prostu powrót do 
szkoły... 
 
PS: Wszystko, co jest tu opisane, zdarzyło się naprawdę. 
 

Sandra Wróblewska  kl. 8a 
Sztuczna łza 
Każda łza - to pamiętnik 
chwil, w których się mieści                
szczęścia krótka historia 
lub zapis boleści. 
 
Kiedy ludziom łzy z oczu 
po policzkach lecą 
nie ma dwóch jednakowych, 
każda inna nieco: 
 
jedna łza jest jak kropla         
wody na pustyni, 
druga jak powódź nagła 
szkód wiele uczyni, 
 
trzecia z nich w kilka sekund 
w opar się przemienia, 
a czwarta pozostaje 
z twardością kamienia… 
 
 

S T R .  3  N U M E R  1 6  

Amelia Gonciarczyk  kl. 6b 

„Nastał trudny czas…” 

Nastał trudny czas, 

„Pazur”  pandemii  dopadł nas. 

Online pracujemy , dwóję dostajemy, 

komputery się „zwieszają” 

- w nauce   N I E    P O M A  G A  J Ą ! 

 

Sms’y  wysyłamy  i na chacie*  rozmawiamy 

Chcemy wracać już do szkoły i  usłyszeć 
gwar wesoły. 

Bo to  P R Z E C I E Ż   N  I  E   T O  S A M O, 

lepiej w szkole, a nie  z mamą. 

*
Czyt. na czacie 

 

Norbert Zwierz kl. 8a 

Czasem jest dobrze, 
czasem też nie,  
ale na zdalnych bywa różnie. 

Wychodzić z domu się chce, 
lecz zbytnio nie może się, 
bo jakby się chciało  
nie można, o nie! 
O szesnastej dopiero wyjść można sobie  
lecz jest już ciemno, więc wychodzić zbytnio 
nie da się. 

Mimo niechęci do ekranu się lgnie,  
bo taki nakaz wydało się. 
Lecz nie każdy się ugnie, 
bo niektórych ego 
mimo tego 
nie zmienia się. 
Jak kiedyś było,  
tak teraz jest; 
szkoła taka  czy nie, 
w zadaniach jej nic nie zmienia się, 
głównym zadaniem dalej nauka jest. 
A siedzenie w domu nudne jest, 
więc w kuchni siedzi dość długo się, 
a ceny rosną tak bardzo, że 
nie każdego stać już na rozumy. 

Ludzie nie rozumieją, 
że nauka taka czy nie, 
uczyć trzeba się. 

 

 

Opowieści z kwarantanny– wyróżnienia 

 
Jednak została jedna, 
ta, o której nikt nie pamięta 
ukryta na dnie w sercu 
i pokazująca prawdziwy ból. 
 
Wspomina ona ten piękny czas,  
gdy wszystko było różami usłane 
Ale czy to ważne? 
Zmieniła bieg historii. 
 
Wszystko więdnie i odchodzi, 
ale śmierć jest niepokonana 
Gdy jej zaznasz, wszystkie żale znikną 
Wniosek z tego... 
 
Łza sztuczna była i odpłynęła w dal, 
zostawiając nas samych  
Możemy tylko teraz czekać, 
aż śmierć zajrzy nam w oczy... 
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 Gdy zapytałem moich dziadków o ich zabawy z dzieciń-
stwa, odpowiedzieli mi, że były to:  
- Klasy, które polegały na rzucaniu np. szkiełka na pola tzw. chłopka 
(czyli ponumerowanych pól od np. 1 do 8) po wykonanym rzucie 
trzeba było przeskoczyć na jednej nodze do pola, na których znaj-
dowało się szkiełko.  
- Podchody, polegały one na stworzeniu dwóch grup, z czego jedna 
chowała wskazówki (na określonym terenie), które miały doprowa-
dzić drugą grupę do mety, a zadaniem grupy numer 2 było znalezie-
nie wskazówek i dojście do mety.  
Rodzice natomiast powiedzieli mi o grach takich, jak:  
- Gra w kapsle - chodziło w niej o to, że po prostym torze narysowa-
nym np. kredą każdy rzucał swoim kapslem, czyj kapsel był najda-
lej, ten wygrywał.  
- Gra w gumę polegająca na tym, że dwie osoby zakładały na nogi 
gumę, a trzecia przez nią skakała.  
Ja z kolegami bawiłem w zabawy takie jak:  
- Berek – zabawa, w której jedna osoba łapie pozostałych zawodni-
ków, którzy przed nią uciekają, bo gdy ich dotknie, osoba dotknięta 
staje się berkiem (czyli osobą goniącą).  
- Zabawa w chowanego, w której chodziło o to, że jedna osoba szu-
kała pozostałych graczy, którzy ukrywali się w wyznaczonym obszarze, zadaniem szukającego było oczywiście 
wszystkich chowających.  

Mateusz Mróz kl.6a 

 Podczas szukania materiałów do tego artykułu wydawało mi się, że dowiem się o grach i zaba-
wach, których jeszcze nie znam. Nam – dzisiejszej młodzieży – zawsze wydaje się, że to, co było 50 lat 
temu to „prehistoria”. Tymczasem po rozmowie z moimi dziadkami i rodzicami, okazało się, że gry i zaba-
wy, w które oni się bawili będąc dziećmi, wcale tak bardzo się nie zmieniły od tych, w które bawimy się my. 
Dziś doszła nowoczesność, która pozwala nam zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy w sklepie. Czasy poko-
lenia moich dziadków to okres powojenny, raczej nie było mowy o kupnie zabawek czy akcesoriów, którymi 
można bawić się na podwórku. Wiele rzeczy, którymi się bawili wykonywali wspólnie z kolegami. Jednak 
sens i charakter zabaw pozostał ten sam. 
Poniżej przedstawiam zabawy i gry aktualne wczoraj i dziś: 
- gra w dwa ognie (zbijak) 
- gra w kapsle, 
- gra w klasy, 
- zabawy na trzepaku (m.in. „ślepiec”), 
- zabawy z gumą do skakania, 
- gra w podchody w lesie, 
- wspinanie się na drzewa, 
- gra w chowanego, 
- gra w palanta. 
 
                       Julia Kania kl.7b 
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Zabawy naszych dziadków, rodziców i nasze 

Zabawy ciągle popularne 



 

 Teraz, gdy temperatura wzrosła, powinniśmy częściej wychodzić na świeże 
powietrze, aby się dotlenić. Długie siedzenie w pomieszczeniu sprawia, iż nasz 
mózg jest niedotleniony. Spacer lub inna aktywność na powietrzu poprawią jego 
funkcjonowanie i efektywność. Niektórzy mogą pomyśleć „Nuda… po co mi to?”, ale 
naprawdę fajnie jest na przykład pojeździć z przyjaciółmi/kolegami na rowerach lub 
po prostu się przespacerować. Na pewno będzie ciekawiej, niż gdybyś musiał robić 
to sam lub siedział długo przed monitorem. 

Magdalena Typrowicz kl. 6 b 

Inne zabawy 
  

 Dzieci uwielbiają pobyt na świeżym powietrzu i nie ma dla nich znaczenia, czy świeci słońce, pada deszcz czy też 
śnieg, w tej kwestii nic się nie zmieniło, lecz zmienił się sposób aktywności. Nasi rodzice około 20 lat temu zamiast strzelać w 
grach, używali do tego procy lub łuku, który sami musieli zrobić, Ich główną zabawą było dziś już mniej popularne skakanie 
przez gumę, na którym spędzili pół dzieciństwa. Przerwy między lekcjami spędzało się na graniu w piłkę nożną na boisku lub 
czasem też na korytarzu. Zbijak, siatkówka, koszykówka były równie 
popularne, co teraz, choć i tak najlepszą zabawą z piłką było odbija-
nie jej od ściany. Bieganie po lasach, łąkach i polach oraz wchodze-
nie na drzewa czy skoki przez ploty często kończyły się potarganymi 
ubraniami A oni sami wracali do domu cali ubrudzeni. Ciuciubabka, 
latawiec, ciepło - zimno czy też zabawa w „szczurka” i w „babę – 
jagę” do dziś jest popularna. 

 Lecz i w dzisiejszych czasach można przyjemnie spędzić czas. Za-
bawy takie jak ulepszony berek, który ma różne wersje, chowany, 
zabawa w bazę, policjanci i złodzieje, trampoliny, place zabaw, ska-

kanki frisbee, badminton oraz wspinaczki i gonitwy, które chyba ni-
gdy nie zanikną. 

Zuzanna Janicka kl. 7a 

 

Lemoniada owocowo-ogórkowa  
 
 

Składniki 

 1 mandarynka lub mała pomarańcza              

 2 plastry cytryny 

 kilka listków mięty                                                                                                         

 2 małe ogórki gruntowe 

 dojrzałe kiwi 

 garść mrożonych owoców( np. owoce leśne) 

 woda 
 
 
Przygotowanie :  
Cytrusy, ogórki i kiwi dokładnie umyć i obrać. 
Ogórki zetrzeć lub pokroić w kostkę, a następnie wrzucić do 
kubka/słoika. 
Ułożyć pokrojone w kostkę świeże owoce i dorzucić garść mrożonych. Zalać wodą. 

Jadwiga  Serwin kl.7 b   
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Wiosną na rowerze  



 

Zielone martensy to ciekawa książka Joanny Jagiełły  
o życiu codziennym nastolatków. Bohaterami książki są: 
Opta ,Feliks i Wiki .  
Feliks z siostrą wychowują się w niepełnej rodzinie, gdyż 
ojciec od nich odszedł .Ich sytuacja materialna jest bardzo 
ciężka ,dlatego mama wyjechała do pracy, do Nie-
miec .Zostali pod opieką chorej babci .Feliks ma dużo obo-
wiązków :zakupy, pranie ,przygotowanie posiłków ,opieka 
nad babcią i oczywiście  szkoła .Czy  poradzi sobie   w tej 
trudnej sytuacji ?  
Opta też nie ma lekko ,również wychowuje się w niepełnej 
rodzinie bo mama zginęła w wypadku samochodowym .Do 
tego jest ruda i pulchna, a w szkole wyśmiewana, że ubie-
ra się w lumpeksie. Nie jest jednak ofiarą, bo nie przejmuje 
się tym, co inni o niej myślą i  mówią.  
Wiki to trzecia bohaterka książki. Uczy się dobrze, ale 
przyjaźni się  z bogatymi dziewczynami, dla których naj-
ważniejsze są markowe ubrania i gadżety. Pewnego razu 
koleżanki dowiadują się o jej sytuacji rodzinnej i odwracają 
się od niej. Wiki jest zrozpaczona i załamana. Co wymyśli, 
aby zwrócić na siebie uwagę?     
  
Zielone martensy to bardzo interesująca powieść obycza-
jowa, która przedstawia trudne  życie nastolat-
ków  mieszkających w niepełnych rodzi-
nach .Książka  podzielona  jest na krótkie rozdziały: Feliks, 
Opta i Wiki .Każdy z nich przedstawia  myśli i uczucia po-
szczególnych bohaterów. Napisana jest prostym, zrozu-
miałym językiem. Zawiera dużo dialogów,  dlatego czyta 
się ją szybko i przyjemnie. Książka ukazuje, że choć w 
życiu nie jest łatwo, to warto żyć dla drugiej osoby,  która 
nas potrzebuje. Gorąco polecam nastolatkom, aby uwie-
rzyli, że z każdej trudnej sytuacji  jest wyjście.                 
                                                                

Oskar Tupta kl. VI b 
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Czytam, bo lubię ... 

Humor szkolny 

 Koniec roku szkolnego. 
Synek przychodzi ze szkoły. 
-Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.  

Jaś przychodzi ze szkoły do domu i mówi: 
- Cześć mamo 
- Jasiu jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie wiem.  

Przychodzi Jaś do domu i mówi do mamy: 
- Mamo, mamo mam dwie wiadomości: jedną złą, a drugą dobrą. 
- To proszę dobrą - mówi mama. 
- Dostałem piątkę z matmy! 
- No, a ta zła? 
- Tylko żartowałem!...  

Zebrała Julia Lelek kl. 6 
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Nadeszła wiosna. Słońce coraz wyżej i coraz częściej świeci na niebie. Przyro-
da budzi się do życia po zimowym śnie. W lesie można zobaczyć białe przebi-
śniegi i żółte pierwiosnki.  
Ptaki przyleciały z ciepłych krajów i pięknie śpiewają.   
W ogródkach kwitną pierwsze kwiatki – krokusy: białe ,żółte, fioletowe. Forsycja 
obsypuje się drobnymi, żółtymi kwiatkami jeszcze przed rozwinięciem liści.    
Wiosna to okres w ,którym robimy „wiosenne porządki”: przycinamy drzewa i 
krzewy, sadzimy nowe rośliny. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej. Zaczyna-

my coraz więcej wolnego czasu spędzać na polu, bo słońce to źródło witaminy D. Na wiosnę wymieniamy też gar-
derobę na lżejszą i większą. Musimy zrobić zakupy ,bo tenisówki ,w których chodziliśmy jesienią uwierają w duży 
palec ,a spodnie są za krótkie. Z dnia na dzień robi się coraz piękniej i kolorowo. Na biało kwitną drzewa: jabłonie, 
grusze, wiśnie. Mi wiosna najbardziej kojarzy się z żółtymi bratkami i żonkilami. Lubię jak mama sadzi je w donicz-
kach na oknach.   
Lubię wiosnę też dlatego ,że wtedy są moje urodziny. Coraz bliżej jest już do wakacji.   
                                                                                                                                       

 
 
 
 

Oskar Tupta kl. 6 b 

  
 

   

Cieszymy się tą wiosną! 
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GAZETKA SZKOLNO-BIBLIOTECZNA 

 

 W marcu 2021 roku ukazała się książka p. Jerzego Mazurkiewicza pt. "Mała Ojczyzna. Radwanici i Przytkowice".  

Autor, urodzony w Przytkowicach, od lat mieszka daleko od swojej ojcowizny. ale nosi ją w pamięci i w sercu. Aby 
zebrać materiał do niniejszej książki, poświęcił dużo czasu, sięgnął do wielu źródeł i odbył sporo podróży, w tym naj-
cenniejszą - w głąb własnej pamięci. Wydobył z niej piękną, ciepłą opowieść o czasach swojego dzieciństwa w Przyt-
kowicach i wczesnej młodości, w której pobierał naukę w kalwaryjskim liceum.  
Książka, obok części monograficznej, zawiera unikatowy słownik lokalnej gwary, opowieści tą gwarą pisane, a także 
zapis korespondencji e-mailowej dwóch byłych żołnierzy, którzy niespodziewanie odnaleźli się po pięćdziesięciu la-
tach. 
"Mała Ojczyzna" została wydana nakładem Autora. Jest dostępna w naszych bibliotekach : szkolnej i publicznej . 
Podczas jednej z podróży do swojej „Małej Ojczyzny” p. Jerzy Mazurkiewicz gościł w bibliotece i zwiedzał Szkolną 
Izbę Regionalną. 
 

Nowa publikacja o Przytkowicach 


