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Dzień Otwartych Drzwi 

 
 

Dnia 14 marca zorganizowaliśmy w naszej szkole „Dni otwarte”. Całej imprezie przyświecało 
hasło: „Cudze chwalimy, swego nie znamy - tradycje myśliwskie  

w literaturze i kulturze polskiej”.  
Swoją obecnością zaszczycili nas myśliwi z łódzkiego koła łowieckiego „Leśnik”, dzięki 

którym poznaliśmy etyczne zasady zdobywania zwierzyny i rolę myśliwych w gospodarce 
leśnej. Łódzkie koło reprezentowali: prezes mgr inż. Janusz Wesołowski, wicełowczy 

Bartłomiej Kurowski, sygnalista Marcin Kociszewski, członek komisji rewizyjnej Adam 
Kłębik a także Stanisław Miśkiewicz. 

W tym dniu naszą szkołę odwiedzili również  posłanka do Sejmu RP Agnieszka Hanajczyk, 
wicestarosta zgierski Marcin Karpiński, burmistrz miasta i gminy Stryków Andrzej 

Jankowski, członek zarządu powiatu zgierskiego Wojciech Budziarski, proboszcz Mateusz 
Cieplucha, radni powiatu zgierskiego: Zofia Ogórek i Bogdan Jarota, radni gminy Stryków: 
Teodor Kołodziejczyk i Witold Śliwkiewicz, prezes fundacji Akademia Futbolu Grzegorz 

Bakalarczyk, prezes ZNP oddział Głowno Marzena Kowalska, przedstawiciel Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bratoszewic Krystyna Skalska oraz dyrektorzy i nauczyciele  

zaprzyjaźnionych Szkół. 
Początkiem uroczystego Dnia Otwartego było odczytanie fragmentów Pana Tadeusza 

A.Mickiewicza. Sygnalista Marcin Kociszewski swoją grą na rogu podkreślił charakter tego 
wydarzenia i pomógł słuchaczom wyobrazić sobie staropolskie polowanie. 

Następnie Naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, 
równocześnie prezes łódzkiego koła łowieckiego „Leśnik”, Pan Janusz Wesołowski 
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udowodnił, że polowanie - tysiąc lat temu i dziś - to więcej, niż zdobywanie mięsa i skór. 
Więcej, niż sposób ochrony przyrody, czy miła forma relaksu.  

Największą atrakcją okazała się jednak możliwość zobaczenia z bliska raroga stepowego i 
myszowca meksykańskiego, ptaków drapieżnych używanych do polowań. Pan mgr Robert 

Puławski- sokolnik, wielki miłośnik przyrody, łowiectwa, tradycji, etyki i kultury łowieckiej, 
opowiedział o sztuce układania, rozmnażania i polowania z ptakami drapieżnymi obrazując 

swoją wypowiedź zdjęciami z wystaw i polowań. 
Podsumowaniem uroczystości było wręczenie nagród w konkursach zorganizowanych  

przez nauczycieli naszej szkoły: „Złap jelenia za rogi - czyli polskie tradycje myśliwskie w 
literaturze i kulturze” oraz konkursów polonistycznych- poprawnej polszczyzny i 

ortograficznego a także konkursu  wiedzy konsumenckiej.  
(Lista laureatów znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Aktualności”) 

Uczniowie z klas żywieniowych przygotowali stoisko z potrawami z dziczyzny, które 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Była to też okazja do zobaczenia trofeów 

łowieckich i akcesoriów myśliwskich.  
Wszystkim gościom dziękujemy za liczne przybycie a wszystkich gimnazjalistów zapraszamy 

ponownie do naszej szkoły! 
 

Filmik z Dni otwartych znajdziecie w serwisie YouTube wpisując w wyszukiwarkę 
„Dzień otwarty Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach”, oraz na stronie 

www.radiostrykow.pl.  
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Co w Bratkach piszczy? 
• ANDRZEJ SZUBERT UCZEŃ KLASY IVTR NAJLEPSZY W POLSCE  

WYGRAŁ OLIMPIAD Ę MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2012! 

Andrzej zajął również II miejsce w finale Olimpiady Wiedzy o Ekologii  

i Ochronie Środowiska. 

• Uczeń klasy trzeciej Technikum Logistycznego Dariusz Kubicki zajął pierwsze 

miejsce w eliminacjach do XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

odbywającego się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Etap wojewódzki już 

w maju. Trzymamy kciuki☺ 

 
• W dniu 29 marca 2012 roku młodzież z naszej szkoły, wraz z opiekunami p. Elżbietą 

Biernaciak i p. Jolantą Wyszomierską, odwiedziła dzieci z Domu Dziecka  

w Dąbrówce. Uczniowie przywieźli ze sobą upominki w postaci smakołyków.  

Spotkanie, jak zawsze, upłynęło w radosnej i milej atmosferze. 

• Przypominamy, że pojawiły się nowe filmiki promujące szkołę, m.in.: Nauka przez 

praktykę w Technikum Rolniczym, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 

Technikum Logistyczne, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Rolnicze. 

Zapraszamy na YouTube lub do zakładki "Z życia szkoły/Filmiki". 

• Nasi futboliści zwycięzcami w turnieju HURY CUP! Puchar do Internatu w 

Bratoszewicach przywieźli: Jan Konończuk, Rober Mańkowski, Marek Tyryłło, 

Łukasz Kaźmierczak, Patryk Dobrowolski, Adrian Niemiec, Adam Sobkowiak oraz 

Konrad Marat –najlepszy zawodnik turnieju. 
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III T Ż GÓRĄ! 
Przeprowadziłyśmy wywiad z dziewczynami z klasy III technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego: Asią i Dominiką. Oto co 
zdołałyśmy od nich 
wyciągnąć. 
 
Redaktorka: Dziewczyny, 
chodzicie do III TŻ, którą Pani 
Dyrektor nazwała „najlepszą klasą 
w szkole”, zdradzicie nam co 
zapewniło wam to wyróżnienie? 
Dominika:  Pyszne kanapki, przez 
cały miesiąc. Udzielamy się 
oczywiście. 
Asia: Obsługujemy różne imprezy i 
reprezentujemy szkołę na 
wyjazdach.  
R: Wiemy właśnie, że na przerwach 
serwowałyście nam własnoręcznie 
przygotowywane kanapki. Skąd ten 
pomysł? 
D: Podrzuciła nam go nasza wychowawczyni. 
R: A kto jest waszą wychowawczynią? 
A:  Pani Profesor  Ewa Piszczyńska. 
R: Pomagałyście również w przygotowaniach do Dnia Otwartych Drzwi. Jaka była 
wtedy wasza rola? 
D: Bardzo duża. Musiałyśmy wszystko przygotować, dekorację, pokroić  i podawać 
dania z dziczyzny, zadbać, żeby było czysto i schludnie. 
R: Czyli wszystkie potrawy przygotowane na ten dzień to było wasze dzieło? 
A:  Nie tylko nasze, ale głównie nasze. ☺ 
D: Pomagała nam wtedy bardzo Pani Profesor Wasilewska, bo ona była za to 
odpowiedzialna. 
R: Jak powiedziałyście, jesteście osobami bardzo aktywnie włączającymi się w życie 
szkoły.  Macie na to jakiś przepis? 
D: Musicie mieć nieodpowiednie i poprawne zachowanie, tak jak my (śmiech☺), nie 
może was nikt doceniać i wtedy sami zmotywujecie się do pracy. Mamy dużo energii i 
staramy się, ale często nikt tego nie docenia, więc próbujemy jeszcze bardziej. 
R: Macie jeszcze jakieś plany na ten rok? Możecie nam je zdradzić? 
A:  Na pewno kiedy wrócimy po praktykach będziemy podawać kanapki. 
D: Po 11 maja wrócimy do szkoły po praktykach i na pewno tak, kanapki przede 
wszystkim. 
R: W takim razie czekamy na wasz powrót i wasze kanapki. Dziękujemy ☺ 
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Wielkanoc 
to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w 

pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. 

 
Znaczenie teologiczne 
Według nauczania prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tajemnica 
Wielkanocy nierozdzielnie związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały Kościół 
najpierw umiera, ukrzyżowany jest z Chrystusem, aby z nim zmartwychwstać. Prawosławie 
celebruje Paschę (Wielkanoc) w ciągłości z Kościołem pierwszych wieków i jest ona w 
centrum jego wiary i kultu. Wokół zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, skupia się cała liturgia 
i cała teologia prawosławna. Zwycięstwo Chrystusa rozumiane jest jako duchowo 
urzeczywistniające się w każdym pokoleniu 

 
Data Wielkanocy 
Wyznaczanie daty Świąt Wielkanocnych oparte jest na kalendarzu 
księżycowym  
i wypada zawsze w pierwszą niedziele po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca. 

 
Liturgia Wielkanocy 
Rano w Wielką Niedzielę kapłan, po odmówieniu modlitwy przy Grobie Pańskim, oznajmia radosną 
nowinę zmartwychwstania, po czym rozpoczyna się procesja z Hostią, monstrancją i figurą Chrystusa. 
Po trzykrotnym obejściu kościoła i odśpiewaniu hymnu "Ciebie Boże Chwalimy", udzielane jest 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i rozpoczyna się uroczysta i radosna Msza Święta. 
Msza rozpoczyna się okrzykiem Alleluja (Chwalcie Pana). Msza poświęcona jest zmartwychwstaniu  
i wydarzeniom z nim związanym (patrz 'Tło Biblijne). Szaty Liturgiczne w okresie Wielkanocnym są 

koloru białego, złotego lub srebrnego 
 

Symbole i ozdoby Wielkanocne- 
Święconka 
Symbole Wielkanocne są związane przede wszystkim ze 
zmartwychwstaniem i odradzającym się życiem. Interesująco o 

symbolice Wielkiej Nocy pisał w 1793 roku Ksiądz Protazy Newerani w "Ozdobach Kościoła 
Katolickiego". 
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Zwyczaje i tradycje Wielkanocne 
Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi związana 
jest największa ilość zwyczajów i tradycji. Jest to malowanie i 
święcenie jajek (pisanki, kraszanki), święconka, dzielenie się 
jajkiem, śniadanie wielkanocne, Emaus (odpust krakowski) 
,Rękawka (krakowska zabawa we Wtorek po świętach), 
śmigus-dyngus, Dziady śmigustne (małopolska), Siuda Baba 
(okolice Krakowa), pogrzeb żuru i wieszanie śledzia na 

zakończenie Wielkiego Postu, wieszanie lub topienie Judasza, świąteczne (wiosenne) 
porządki itp. 
 

Potrawy Wielkanocne 
Jako, że Święta Wielkiej Nocy są świętami wesołymi oraz kończą Wielki 
Post na stołach dominuje przepych. Jemy wszelkiego rodzaju mięsa, 
wędliny i ciasta - baby, kołacze, mazurki, makowce, faszerowane i pieczone 
jajka itp. Kuchnia staropolska obfituje w wykwintne potrawy takie jak: żur 
wielkanocny, barszcz, zupa chrzanowa, kaczka faszerowana, pasztety, biała 
kiełbasa, sałatki. Wielkanoc może być także okazją do spróbowania 
dziczyzny: zając, dzik, cietrzew, bażant, sarnina 
 

Kraszanki i Pisanki 
Kraszanki powstają przez gotowanie jajek w roślinnym wywarze. Poniżej przedstawiamy jak 
otrzymać odpowiednie kolory: 

• brązowy (rudy): łupiny cebuli  
• czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego  
• żółto złocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka  
• fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy  
• zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka  
• różowy: sok z buraka  

Aby wykonać pisankę należy najpierw pokryć jajko roztopionym woskiem lub stearyną 
,następnie rylcem (igłą, szydełkiem, nożykiem) wydrapać odpowiedni wzór a na końcu 
ugotować jajko w barwnym wywarze. 
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Znaczenie wielkanocnej 
święconki 

Co roku dekorujesz wielkanocny koszyczek i wkładasz do niego te same potrawy. Wędlinę, chleb 
i parę pisanek zakrywasz ażurową serwetką. Zapewne jednak nigdy nie zastanawiałaś się nad 
tym, dlaczego akurat one muszą znaleźć się w święconce... 
 
Zwyczaj święcenia pokarmów narodził się już w VIII wieku, niemniej jednak do Polski dotarł 
dopiero w średniowieczu. Początkowo święcono wszystko to, czym raczono się w czasie 
świąt. Mieszczanie nie przynosili jadła do kościoła, tylko to ksiądz kolędował po domach i je 
święcił.  
Z biegiem czasu, zmieniono zwyczaj święcenia pokarmów w domu i przeniesiono go do 
kościoła.  
W przygotowanym przez nas koszyczku powinno znaleźć się przynajmniej 8 potraw. 
Oczywiście zawsze możemy dodać do nich czekoladowego zajączka i parę kurczaczków do 
dekoracji. Święcone pokarmy zapewniają przede wszystkim pomyślność i zdrowie i dostatek. 
 
Baranek  to znak Chrystusa, którego katolicy nazywają zamiennie z " Barankiem Bożym". 
Figurka wykonana z ciasta, lukru lub chleba odwołuje się do zwycięstwa życia nad śmiercią 
oraz odkupienia grzeszników, przez śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek. 

 
 

Jajko tak jak baranek jest symbolem triumfu życia nad śmiercią. To również oznaka 
płodności i odradzającego się życia. Dzielenie się nim umacnia rodzinne więzi. Malowanie 
wywodzi się z pogańskiego święta Jare, rozpoczynającego wiosnę.  
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Wędlina w koszyczku ma zapewnić zdrowie, płodność i dostatek całej rodzinie. Święci się 
przede wszystkim wyroby wieprzowe, czyli kawałek szynki, kiełbasy. Bardzo dobrze jeśli są 
to wyroby masarskie w własnego uboju. 

 
 

Chleb wkładamy na znak przemiany jaka dokonała się podczas Wielkiego Czwartku. Wtedy 
Chrystus przemienił swoje ciało w chleb częstując nim apostołów podczas ostatniej 
wieczerzy. Symbolizuje pomyślność oraz dobrobyt. Do święcenia wystarczy włożyć małą 
czerstwą kromeczkę lub posmarowaną masłem. 

 
 

Ciasto pojawiło się w koszyczkach stosunkowo niedawno. Najczęściej wkładamy do koszyka 
niewielką babeczkę. Bardzo ważne w tradycji jest jednak to aby ciasto przygotować 
samodzielnie, ponieważ symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu. Nie ma 
większego znaczenia czy będzie to drożdżowe ciasto czy lukrowana miniaturka. 
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Chrzan to przede wszystkim oznaka ludzkiej siły. Jest pikantny w smaku i wyciska z oczu 
łzy. Najlepiej, gdy jego korzeń jest w kawałku. Kroi się go później na cienkie plasterki i 
częstuje  gości.   Chrzan może też być starty i wymieszany z jajkiem i ze śmietaną. 

 
 

Sól to symbol prostoty życia. Głównym jej zadaniem jest dodanie potrawom smaku oraz 
ochrona przed zepsuciem. Posiada również właściwości oczyszczające. Według pradawnych 
wierzeń odstraszała zło i siły nieczyste. 

 
 

Pieprz odwołuje się do symboliki gorzkich ziół. Zazwyczaj święci się go w zmielonej 
postaci. Można posypać nim jajka, którymi podzielimy się podczas śniadania. 
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Oprócz potraw, bardzo ważne jest również miejsce na bazie oraz bukszpan. Ich zielony 
kolor  odwołuje się do nadziei. Bukszpan to nadzieja chrześcijan na zmartwychwstanie i 
nieskończoność ich życia. Wierzbowe bazie według pradawnych wierzeń zapewniają nagrodę 
w Niebie. 

 

 
 

Do wielkanocnej święconki możemy także dołączyć ćwikłę z buraków, masło, ser żółty,  
albo miód. 
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Poniedziałek 
Wielkanocny zwany 

także lanym 
poniedziałkiem 
 

Niezależnie od daty święto to jest obchodzone w Polsce jako dzień wolny od pracy. Na 
pewno każdy słyszał o potocznej nazwie śmingus dyngus?! 
W naszym kraju według tradycji oblewa się tego dnia wszystkich wodą. Nie ma różnicy czy 
jest to rodzina, bliscy czy osoby nieznajome. 

Taka forma nawiązuje do pogańskich praktyk, 
symbolizujących coroczne budzenie się przyrody do życia. 
Tradycją Poniedziałku wielkanocnego na wsiach było (i jest 
do dzisiaj w niektórych regionach południowej Polski) 
robienie psikusów sąsiadom. Zamieniano bramy, na dachach 
umieszczano narzędzia rolnicze, chowano wiadra na wodę. Za 
to nadal można się spotkać 
na wsiach z kropieniem 
wodą święconą pól przez 
gospodarzy. 

Zwyczaje i Tradycje 
Najbardziej znanym i do dziś kultywowanym zwyczajem 
jest oczywiście oblewanie się wodą wywodzące się ze 
słowiańskich obyczajów. W niektórych regionach istnieje 
też zwyczaj smagania się witkami z gałązek. Inne zwyczaje 
to np. procesje, dziady śmigustne czy krakowski Emaus. 

 
Geneza i Historia 
Same Święta Wielkanocne związane są z ukrzyżowaniem i Zmartwychwstaniem Jezusa lecz 
większość zwyczajów tego okresu Kościół Katolicki przejął z pogańskich tradycji 
związanych z przywitaniem wiosny i budzeniem się przyrody do życia. I tak, polewanie się 
wodą i smaganie rózgami wydają się naturalnymi 'odruchami' związanymi z pozimowym 
oczyszczeniem i rozbudzeniem. Jak podaje wikipedia.pl pierwsze wzmianki o zwyczajach 

lanego poniedziałku pochodzą dopiero z XV w., są to przestrogi 
kościelne dotyczące kultywowania pogańskich obyczajów 
oblewania się wodą, dawania podarków itp., co pozwala 
wnioskować, że zwyczaje te są dużo starsze. 
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MATURA TO BZDURA ! ;) 
Tuż przed maturą przypominamy najlepsze fragmenty 

popularnego w gronie maturzystów programu „Matura to 
bzdura!” 

-Co we wzorze chemicznym wody oznacza H ? 
-Chlor. 
 
-Jak nazywa się osoba zasiadająca w radzie miasta? 
-Lech Wałęsa. 
 
-Co jest cięższe? Kilogram pierza czy  kilogram gwoździ? 
-Uuu, podchwytliwe. Wydaje mi się, że kilogram pierza. 
 
-Jakiego pierwiastka jest najwięcej w powietrzu? 
-Wody. 
 
-Kto wymyślił prąd?  
-Prądotwórca. 
 
-Z czego robi się rodzynki? 
-Rodzynki rosną na krzakach! 

Dziwne Święta –KWIECIEŃ 
2 Kwietnia – Dzień Trzeźwości 

5 Kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza 
12 Kwietnia – Dzień Czekolady 
16 Kwietnia -  Święto Sapera 

25 Kwietnia - Międzynarodowy Dzień Sekretarki 
26 Kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca 

29 Kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 


