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  KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 

            Witam w kolejnej edycji gazetki szkolnej. Święta Wielkanocne idą wielkimi krokami. 

Zbliża się czas, w którym - po okresie czterdziestodniowego Wielkiego Postu, wyciszenia, 

rozważań oraz oczyszczania własnych serc - będziemy się mogli spotkać się z bliskimi w 

atmosferze radości i pokoju.  

           Życzę Wszystkim w imieniu całej redakcji, aby był to czas pełen nadziei i wiary, 

spędzony wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny przy wspólnym stole. Smacznego 

święconego jajka oraz mokrego śmigusa – dyngusa. 

                                                                               Redaktor naczelny – Kacper Bokacz 
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Palmy na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś 

nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palmy – rózgi 

wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 

ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi 

piórkami. Po poświeceniu palmy biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połknięcie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i 

bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów 

palmy chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i 

złośliwością sąsiadów.  

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 

koszyczek (albo wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 

Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz 

męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę 

dobrobytu – i jajka – symbolu narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego 

dnia święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt 

Uwaga dziewczyny,  jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka 

na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. 

Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na 

zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od 

oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, 

wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.  

Wielkanocne jajo 

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem 

życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się 

święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już 

starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim 

czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich 

Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe 

mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy 

barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec 

świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i 

miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia 

organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii. 

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – 

potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru 

wylewano na ziemię. 

Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania 

psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś 

zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

 

                                                                                                         Opracował – Łukasz Bartyzel 
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KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA 

 

Dnia 29 stycznia 2016 r. w naszej 

szkole odbył się bal karnawałowy. 

Uczniowie wraz w wychowawcami 

udali się na salę gimnastyczną, gdzie 

miała odbyć się impreza. Wszyscy byli 

pięknie ubrani, niektórzy w postacie z 

bajek, inni poważnie lub galowo. Wśród 

uczestników balu pojawił się również 

ksiądz. Brakowało jedynie klasy IV, 

która jak się później okazało, 

postanowiła zrobić extra wejście. Cała 

klasa na czele z wychowawczynią 

wmaszerowała w piżamach. Wszyscy 

byli bardzo zdziwieni. To był niezwykle 

oryginalny pomysł. Gdy wszyscy znaleźli się już na sali, rozpoczął się bal. Uczniowie 

świetnie się bawili: tańczyli i brali udział 

w konkursach. W końcu nadszedł czas, 

aby wybrać króla i królową balu. Wybór 

był bardzo trudny, ponieważ wszyscy 

doskonale się bawili. Po długiej naradzie 

ogłoszono werdykt: królową balu została 

Hania Dudka z  klasy I, a królem - 

Kacper Bokacz z klasy V.  

Oczywiście na balu nie zabrakło 

Mikołaja, który jak co roku nie ominął 

naszej szkoły. Przywiózł ze sobą 

ogromny wór ze słodyczami. To był 

bardzo miły, a zarazem męczący dzień.  

                         Krystian Śmigielski 

 

         Dnia 11 marca 2016 roku w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleskich 

odbyły się Środowiskowe Eliminacje 

XXXIII Edycji Wojewódzkiego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Polskiej. Wiersze i fragmenty prozy 

zaprezentowało  ponad 50 osób, 

począwszy od klasy I szkoły 

podstawowej do III gimnazjum. 

Recytatorów oceniało profesjonalne jury, 

między innymi jeden z aktorów kabaretu 

DKD za Słupska. 

        W kategorii dzieci klas młodszych  

II miejsce zajęła Karina Grabowska, zaś III miejsce Radomir Sokołowski. W kategorii dzieci 

klas starszych  zwycięzcą został  Kacper Bokacz.  

Karina i Kacper dostali nominacje do Teatru „Rondo”. Niebawem przyjdzie im się zmierzyć z 

najlepszymi recytatorami ze Słupska i Ustki. Gratulujemy sukcesu!      Kacper Bokacz 
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Rejs do krainy wyobraźni 

         W środę 3 lutego 2016 roku uczniowie 

klas IV-VI wzięli udział w niezwykłym  

przedstawieniu pt."Przygody Sindbada 

Żeglarza". Zostało ono zrealizowane na 

podstawie baśni Bolesława Leśmiana. 

Sztukę wystawiono w Teatrze Muzycznym  

im. Danuty Baduszkowskiej w Gdyni. 

Wyreżyserował ją Jarosław Kiliam. 

        Akcja utworu rozgrywa się w 

Bagdadzie. Spotykamy tam wuja Tarabuka 

piszącego wiersze oraz Sindbada, który 

marzy o tym, aby popłynąć w świat i przeżyć niezwykłe przygody. Pewnego dnia jego 

marzenia spełniają się, wyrusza w podróż…  

       Aktorzy grający główne role byli bardzo wiarygodni, gra pozostałych również 

przyciągała uwagę widzów. Wszystkich 

zaskoczyły piękne, barwne stroje oraz 

scenografia. Efekty pirotechniczne,  teatr 

cieni, elementy akrobatyki cyrkowej oraz 

niezwykła choreografia wywarły na nas 

ogromne wrażenie. 

       Polecam wszystkim obejrzenie tego 

musicalu, szczególnie zaś tym, którzy 

kochają morze oraz przygody. 

                                  Karolina Gołębiewska 

 

„ ŁAJBA” 

          Nasz udział w tegorocznej „Łajbie” okazał się 

niemałym sukcesem. Jak co roku wzięliśmy udział w 

festiwalu, konkursie dziennikarskim oraz 

plastycznym. Roksana Garbolińska pokonała wielu 

solistów i zdobyła I miejsce. Tym samym 

udowodniła, że scena i duża widownia nie dość że nie 

onieśmielają jej, ale wręcz dodają  skrzydeł. Byliśmy 

dumni z jej występu! Nasza najlepsza solistka w 

nagrodę popłynie w rejs po Zatoce Gdańskiej.  

Świetnie wypadły także Wiolinki, zdobywając  II 

miejsce. Z kolei dwaj nasi dziennikarze, Radek 

Bieniek i Krystian Śmigielski otrzymali wyróżnienie, 

zaś Hubert Kąkol III miejsce w konkursie 

plastycznym. To duże osiągnięcia, zważywszy na to 

że „Łajba” jest konkursem ogólnopolskim. Serdecznie 

gratulujemy. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

        W tym roku w czasie rekolekcji 

wielkopostnych gościł w naszej szkole 

kapelan Związku Podhalan, ksiądz 

Władysław Zązel. Przyjechał do Duninowa 

na zaproszenie księdza proboszcza. Ten 

niezwykle sympatyczny kapłan – góral spod 

Nowego Targu na co dzień pracuje w 

diecezji bielsko-żywieckiej. Święcenia 

kapłańskie otrzymał w Białce Tatrzańskiej z 

rąk arcybiskupa Karola Wojtyły w roku 

1967.  

       Ksiądz ujął nas swoim ciepłem oraz 

humorem.  

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy nauk 

rekolekcyjnych, podczas których niektórzy 

mieli możliwość wejścia w różne role.  

Ksiądz nauczył nas nowych pieśni, najlepiej 

z nich podobał nam się kanon. 

     Na pewno był to owocny czas. 

 

 

QUIZ   WIELKANOCNY 

1. Kiedy rozpoczyna się Wielki Post ? 

a) w Środę Popielcową  

b) w Wielki Czwartek  

c) w Tłusty Czwartek 

2. Ile razy Pan Jezus upadał pod ciężarem krzyża w drodze na Golgotę ? 

a) Dwa razy  

b) Trzy razy 

c) Cztery razy 

3. Jak brzmi inna nazwa Ogrodu Oliwnego ? 

a) Ogrójec 

b) Ogroniec 

c) Ogrodzieniec 

4. Gdy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy przywitał go tłum. Co zgromadzeni ludzie 

krzyczeli na Jego cześć ? 

a) Amen, amen! 

b) Hosanna! 

c) Gloria! 

5. Jakim mianem określa się świecę symbolizującą zmartwychwstałego Jezusa ? 

a)Wieczne Światełko  

b) Gromnica  

c) Paschał 

                                                   Opracował Kacper Bokacz 
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HUMOR        

SZKOLNY 

Nauczycielka do Jasia: 

- Wymień mi prezydentów Polski, 

których znasz. 

- Kaczyński, Komorowski, Duda i 

Havel. 

- Jasiu, przecież to jest Czech. 

- Nie, czterech. 

 

- Co robi 9zł w portfelu? 

- Ledwo dycha! 

 

Syn mleczarza poszedł do wojska. 

Po tygodniu ojciec dostaje list: 

- Tatusiu! Tu jest rewelacyjnie! 

Można się wylegiwać do szóstej 

rano!  

 

Informatyk wyjmuje masło z 

lodówki. Patrzy 82% i mówi: 

- Dobra, poczekam aż załaduje się 

całe.       

                                                                                     Wyszukał Kacper Bokacz 

 

NAJLEPSZY PAN 
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