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230. ROCZNICA UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA 

W poniedziałek 3 maja 2021 roku 
minie 230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja z 1791 roku
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Święta Wielkanocne, które w tym roku 
przypadły na 4 i 5 kwietnia, to wyjątkowe 

święta. Poprzedzają je w tradycji 
chrześcijańskiej, katolickiej szczególne dni 

przygotowujące na dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego, jakie dokonuje się cyklicznie co 

roku w marcu lub w kwietniu – termin ich jest 
bowiem ruchomy. 

Nie wszyscy wiedzą, że ruchoma data Świąt 
Wielkiej Nocy wynika  z dawnego podziału 

chrześcijan i tradycji żydowskich oraz 
rzymskich. Początkowo były obchodzone 
w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru 

w Nicei, w 325 roku obchodzi się je w pierwszą 
niedzielę wiosennej pełni księżyca, czyli 

między 21 marca a 25 kwietnia. 

Wielkanoc obchodzona jest na pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedza 

ją tzw. Wielki Tydzień, który rozpoczyna się 
Niedzielą Palmową. Dzień ten nawiązuje do 

dawnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy na 
święto Paschy. Chrystus po przybyciu do 

Jerozolimy był witany przez tłumy trzymające 
w rękach liście palmowe. Palma daktylowa 

była symbolem Słońca, światła i boskiej natury. 
Obecnie w tę poprzedzającą o tydzień 
Wielkanoc niedzielę, należy się udać 

do kościoła, by poświęcić tzw. palemki.
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Dawniej funkcję dzisiejszej „palemki” pełnił bukiecik gałązek wierzbowych 
i w związku z tym – niedzielę nazywano „wierzbową”. 

Poświęcona „palma” często wieszana była przez domowników za obrazem 
lub nad drzwiami. Miała chronić budynki przed burzami. Zaraz po 

powrocie z nabożeństwa, palmy używano jako kropidła. Świecono nią dom, 
a także podwórko w gospodarstwie  i zwierzęta.  Również nabożeństwo 

w kościele miało w tym dniu wyjątkowy charakter. Czytano bowiem 
podczas mszy Ewangelię opisującą mękę i śmierć Chrystusa 

z podziałem na role.  

WIELKANOC 2021

Wielki Tydzień – to po kolei każdy z symbolicznych dni: 
Wielki Wtorek i Wielka Środa – dni związane z osobą 

Judasza i jego zdrady. We wtorek zazwyczaj kończono 
sprzątanie, aby symbolicznie wypędzić zło z domu.                          

W środę młodzież dawniej ciągnęła po całej wsi drewnianą 
kukłę Judasza, a każdy chętny mógł ją obrzucać 
kamieniami. Na koniec kukłę topiono najczęściej 

w najbliższej rzece. 
Wielki Czwartek – to dzień rozpoczynający Triduum 

Paschalne. W tym dniu w świątyniach, ale także w domach 
przez wieki obmywano stopy. Nawiązując do ostatniej 
wieczerzy z apostołami. Jest to też dzień ustanowienia 

Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Wielki Piątek – to czas 
żałoby i smutku. Zgaszone w kościele światła, usuniecie 

ozdób, kwiatów oraz obrusa z ołtarza – wszystko to 
podkreśla powagę tego dnia, który upamiętnia Mękę                                

i Śmierć Pańską. To również dzień ścisłego postu. W Wielką 
Sobotę obecnie święci się głównie pokarmy. Dawniej 

święcono wtedy także ogień, wodę i ciernie. Zapala się                   
w tym dniu także paschał – wielką świecę ustawianą przy 

ołtarzu, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy.  
Niedziela Wielkanocna – to dzień cudu Zmartwychwstania 

Pańskiego – dzień radości, dźwięków, bicia dzwonów…  
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Do katastrofy lotniczej polskiego samolotu 
wojskowego TU-154 doszło w Smoleńsku 

w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41 
czasu środkowoeuropejskiego. 

Tragedia pochłonęła 96 ofiar. 

Wśród nich byli: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką Marią 
Kaczyńską, ostatni prezydent RP 

na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 
18 parlamentarzystów, dowódcy 

wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 
pracownicy Kancelarii Prezydenta, 
szefowie instytucji państwowych, 

duchowni, przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich i społecznych 

oraz osoby towarzyszące, stanowiący 
delegację polską na uroczystości związane 

z obchodami 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, a także załoga samolotu. 

Była to druga pod względem liczby ofiar 
katastrofa w historii polskiego lotnictwa 
i największa pod względem liczby ofiar 

katastrofa w dziejach Polskich Sił 
Powietrznych. Katastrofy nie przeżyła 
żadna z osób obecnych na pokładzie.

10 kwietnia – 11. rocznica katastrofy 
smoleńskiej 
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KWIECIEŃ 
Miesiącem Pamięci Narodowej

Zmarły w kwietniowy wieczór Święty Jan Paweł II
tak pisał o zmaganiach narodu polskiego:

„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze 

doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali 

na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował 

własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji 

własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę 

przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak 

tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą 

większą od tamtych potęg".

Kwiecień przypomina m.in. wojenną okupację, wywózki 

Polaków na Sybir i tragedię polskich oficerów, jeńców obozów 

sowieckich, jakich zamordowano w Katyniu z pomocą służb 

NKWD, ale też w innych miejscach... 

W 1943 roku, w kwietniu Niemcy odkryli groby katyńskie,                   

a znalezione przy nich ostatnie notatki, listy pochodziły 

także z początku kwietnia 1940 roku.

Przypomnijmy, że to przełomowe wydarzenia roku 1989 

otworzyły symboliczną kurtynę nowych dziejów Polski. 

Wtedy mogło w końcu dojść do odkrywania tajemnic historii                            

o zapomnianych i niechcianych bohaterach, ofiarach tragedii…                 

Z czasem wrócili oni na karty historii z należytym szacunkiem. 

Dzień 13 kwietnia stał się Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej, a cały kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.



Szkoła 

Podstawowa

T U R Z N I E Ń S K I E 

im. Fryderyka

Chopina

KWIECIEŃ 2021

Nr 70

Strona 6

Opracowanie: Marek Pawłowski

* Wydanie podczas 
ponownej  

kwarantanny

„Fryderyk Chopin – patron naszej 
szkoły” – konkurs plastyczny

Marzec w naszej szkole kojarzy 
się z Dniem Patrona. W tym roku, 

z racji obostrzeń związanych                  
z pandemią, uczniowie klas 0-3 

obchody tego święta 
zorganizowali wraz                                

w wychowawczyniami w swoich 
klasach. Nie zabrakło jednak 

corocznego, rodzinnego 
konkursu plastycznego 

„Fryderyk Chopin – patron naszej 
szkoły”. Konkurs ten skierowany 
był do uczniów pierwszego etapu 

edukacyjnego oraz dzieci 
oddziału przedszkolnego. 

Celem Konkursu było zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy o życiu
naszego patrona, zachęcanie do rozwoju umiejętności plastycznych,
ale co równie ważne, podczas wykonywania projektu miał być okazją do
wspólnego spędzenia czasu z rodzicami. Cieszy fakt, że wielu rodziców
chętnie włącza się do tego typu działań.

W tym roku do organizatorów Konkursu wpłynęło 31 prac. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu
otrzymali drobne upominki. Wręczenie nagród odbyło się w Dniu Patrona
Szkoły. Nagrodzone prace konkursowe zostały wyeksponowane
na korytarzu szkoły i stanowią piękną jej dekorację.

cd. na stronie 7
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„Fryderyk Chopin – patron naszej 
szkoły” – konkurs plastyczny

Laureaci konkursu
Nagroda Specjalna – Magda Lewandowska kl. 3a

Kategoria: oddziały przedszkolne

I miejsce – Nadia Jesionowska 0b

II miejsce – Jagoda Górska 0b, Marcel Ozdoba 0b oraz Olga Wysocka 0a

III miejsce – Julian Marchlewski 0b oraz Lena Rumińska 0b

Kategoria: klasy 1.

I miejsce – Joanna Bieniek kl. 1a oraz Stanisław Maciołek kl. 1b

II miejsce – Weronika Kalbarczyk kl. 1a

III miejsce – Oskar Buller kl 1b oraz Ola Kurkowska kl.1b

Kategoria: klasy 2.

I miejsce – Ksawery Pawlak kl. 2b

II miejsce – Julia Matera kl. 2a oraz Adam Trzeciak kl. 2b

III miejsce – Piotr Kornacki kl. 2a, Laura Różycka kl.2a oraz Sylwia Zielińska 
kl. 2b

Kategoria: klasy 3.

I miejsce – Zuzia Charchuła kl. 3a

II miejsce – Zuzia Kurkowska kl. 3b oraz Klaudia Pawłowska kl. 3a

III miejsce – Roksana Jarosińska kl.3b oraz Oliwier Werniewicz kl. 3b

Laureatom gratulujemy!
Sołectwu Kamionek Dużych serdecznie dziękujemy za ufundowanie 

nagród!

Tekst i zdjęcie - organizatorki Konkursu: Barbara Maternowska i Ewa Politowska
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17, 18 i 19 marca 2021 roku odbyły się próbne egzaminy klas ósmych.
Natomiast właściwe egzaminy będą miały miejsce już niedługo, bo w maju:

25 maja 2021 – Egzamin ósmoklasisty – język polski 9.00 (dodatkowy dzień
wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7)

26 maja 2021 – Egzamin ósmoklasisty – matematyka 9.00 (dodatkowy dzień
wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7)

27 maj 2021 – Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny 9.00 (dodatkowy
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7)

Życzymy powodzenia!

Egzaminy ósmoklasisty

Niech się święci… 1, 2 i 3 MAJA
1 MAJA – ŚWIĘTO  P R A C Y  2 MAJA – ŚWIĘTO  F L A G I 

3 MAJA – ŚWIĘTO K O N S T Y T U C J I 3 MAJA


