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Styczeń 2023

Nr 80

Kiedy w styczniu lato, w lecie
zima za to.

W numerze: Święta i rocznice styczniowe, Postanowienia 
noworoczne, 160 rocznica powstania styczniowego, 
Bezpieczne ferie, Dokąd warto pojechać w czasie ferii?

6 stycznia –
Trzech Króli

21 stycznia -
Dzień Babci
22 stycznia -
Dzień Dziadka

30 stycznia – 12 
lutego Ferie 
zimowe

18 stycznia 
- Dzień 
Kubusia 

Puchatka
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Historyczne rocznice styczniowe

22 stycznia – 160. Rocznica 
wybuchu powstania styczniowego

23 stycznia – 230. Rocznica II 
rozbioru Polski

27 stycznia - Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu

Bezpieczne ferie

30 stycznia rozpoczną się wyczekiwane przez uczniów ferie 
zimowe. Podczas odpoczynku warto zadbać o swoje 
bezpieczeństwo, żeby wrócić po feriach całym i zdrowym. 
Przypominamy więc najważniejsze zasady, o których trzeba 
pamiętać.

Zjeżdżaj na sankach w 
miejscach oddalonych od 
jezdni i zbiorników 
wodnych!

Na łyżwach jeździj 
tylko w 
wyznaczonych do 
tego miejscach!

Nie rzucaj zbyt 
twardymi śnieżkami i 
nie celuj w twarz!

Ubieraj się stosownie 
do pogody.
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160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku rozpoczął się największy w XIX w. 
polski zryw narodowy – powstanie styczniowe. Walka z rosyjskim 
zaborcą zjednoczyła Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, 
stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń bohaterów walk o wolność.

Przygotowania do walki podjęli uczestnicy stowarzyszeń spiskowych 
organizowanych na terenach należących dawniej do Polski. Wśród 
działających stronnictw dominowały dwie postawy. Obóz 
„czerwonych” był zwolennikiem zbrojnej walki o niepodległość i 
wzywał do powstania narodowego. Stronnictwo „białych” 
było przeciwne zbyt szybkim planom zrywu.

W październiku 1862 r. wprowadzono nowe zasady poboru do 
wojska rosyjskiego – tzw. branki. Po raz pierwszy od kilkunastu lat 
miały się one odbyć nie przez losowanie, ale na podstawie imiennych 
list. Brankę przeprowadzono w Warszawie niespodziewanie w nocy 
z 14 na 15 stycznia 1863 r. Decyzja ta była bezpośrednią przyczyną 
wybuchu powstania. 19 stycznia ogłoszono Ludwika Mierosławskiego 
dyktatorem powstania.

W oddziałach polskich podczas powstania styczniowego walczyło 
około 200 tysięcy osób. Stoczono ponad tysiąc walk.

160. rocznica wybuchu 
powstania styczniowego Przegrane starcia sprawiły, że po miesiącu 

Ludwik Mierosławski utracił funkcję dowódcy 
powstania. Kolejnymi dyktatorami zostali Marian Langiewicz, 
a następnie – Romuald Traugutt, aresztowany przez rosyjską 
policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku.

Ostatnie walki toczyły się do jesieni 1864 r. Za udział w 
powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 
osób, wielu Polaków zostało również zesłanych w głąb Rosji. 
Innymi karami wymierzonymi w Polaków były: 
konfiskata majątków szlacheckich, likwidacja klasztorów 
na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a 
przede wszystkim aktywna rusyfikacja.

Tekst: Lena Wojtiuk
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Nasze postanowienia noworoczne

Nowy Rok to czas planowania. Wtedy właśnie postanawiamy coś 
zmienić w swoim życiu i wyznaczamy sobie zadania do realizacji. 
Zapytaliśmy uczniów i nauczycieli naszej szkoły o ich 
postanowienia na rok 2023. 

Młodsze dzieci z klas 0-3 najczęściej postanawiają, że będą 
grzeczniejsze, będą pomagać rodzicom oraz że będą słuchać Pani 
wychowawczyni. Niektóre z nich postanowiły, że nauczą się czytać, 
poprawią swoje umiejętności w grze w piłkę nożną lub zaczną 
jeździć konno. Byli też uczniowie, którzy chcą w tym roku nauczyć 
się nowych języków, np.: języka angielskiego, niemieckiego, a nawet 
egipskiego.

Uczniowie klas 4-8 najczęściej postanawiają sobie, że poprawią 
oceny i zaczną się lepiej uczyć. Nasi rozmówcy mówili, że chcieliby 
rozwijać swe umiejętności w różnych dziedzinach - w grze w piłkę 
nożną, śpiewie, tańcu oraz wielu innych. Uczniowie klasy ósmej 
postanowili, że w tym roku dobrze przygotują się do egzaminów 
ósmoklasisty, które czekają ich w maju.

Postanowienia noworoczne mają również nauczyciele. Wielu z nich 
postanowiło poprawić swoją kondycję fizyczną oraz nie jeść tak 
wielu słodyczy. Wśród innych postanowień znalazły się: nauczyć się 
jeździć na łyżwach oraz bardziej zadbać o siebie i swoje zdrowie.

Trzymamy kciuki za realizację wszystkich postanowień 
noworocznych!

Przygotowały: Wiktoria Drost, Paulina Ptaszyńska, Adrianna 
Machowska

Ferie zimowe - dokąd warto 
pojechać?

Toruń

W Toruniu na spędzenie ferii mamy mnóstwo możliwości. Jedną z 
nich jest udział w Białych Wakacjach organizowanych przez 
Muzeum Okręgowe w Toruniu. To ciekawe zajęcia edukacyjne w 
różnych oddziałach muzeum, warsztaty m.in. pieczenia pierników, 
a także bal kostiumowy w Ratuszu Staromiejskim. Warto wybrać 
się też na lodowisko albo do Jump Areny, żeby aktywnie spędzić 
czas wolny.

Tekst: Jagoda Mucharska

Myślęcinek

Ferie to okazja, aby spędzić więcej czasu z rodziną. Warto wybrać
się więc na wycieczkę do Myślęcinka w Bydgoszczy. Znajduje się
tam Ogród Botaniczny, który zaprasza na darmowe zimowe
zwiedzanie z przewodnikiem. Można dowiedzieć się ciekawych
informacji o zwierzętach, a także usłyszeć, jak przebiegały
przygotowania ogrodu do zimy.

Tekst: Marysia Gajur


