
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło elementów graficznych oraz zdjęd: Internet oraz zasoby własne redakcji „Piątaka”,  
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Magnetyzm karnawałowy, 

czyli tajemnicza moc 

kotary 

 

Niezły kawał na 

karnawał 

 

Katecheta na 

baletach ;) 

Balowanie nie 

ustaje 

 

Zdjęcia wykonał Igor Klimkowicz , a komentarzem 

opatrzyli Igor Klimkowicz i Arek Gil z kl. 4b 



 

Walentynki to, jak zapewne wiecie,  

święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. 

Nazwa tego święta pochodzi od świętego 

Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne w kościele katolickim przypada 

na ten właśnie dzień. Okazuje się jednak, że  

walentynki mają głębsze korzenie.  

W starożytnym Rzymie 14 lutego 

obchodzono Luperkalia. Początkowo były 

one poświęcone Luperkusowi, bożkowi 

chroniącemu pasterzy i ich trzody przed wilkami. Później święto 

łączono z Panem -  bożkiem płodności, 

opiekunem trzód i zbiorów oraz z Junoną – 

rzymską boginią małżeństw i kobiet.  

Podczas Luperkaliów urządzano huczne 

zabawy. Na przykład chłopcy losowali 

imiona panien, które dziewczęta zapisywały 

i wrzucały do skrzynki. Oprócz swoich 

imion przedstawicielki płci pięknej nieraz 

dołączały krótkie wiadomości – liściki 

miłosne. Luperkalia zostały zniesione w V w. 

przez papieża Gelazego I jako święto 

pogańskie, jednak je właśnie uważa się  

za pierwowzór walentynek.  

Dzisiaj w święto Walentego wysyłamy sobie kartki i liściki  

z wyznaniami sympatii i miłości, nieraz w formie uroczych wierszyków 

i rymowanek. Dzień 14 lutego to również okazja do obdarowywania się 

upominkami. Walentynkowym symbolem jest oczywiście serce.  

Do Polski święto to przywędrowało w latach 90-tych XX w.  

z krajów anglosaskich. 
Opracowały: Natalia Cholewińska z kl.6b, Maja Hulecka i Marysia Kocioł z kl. 4b. 

 



 
 

 

 Tłusty czwartek można by żartobliwie 

nazwać świętem łakomczuchów. W kalendarzu 

chrześcijańskim określa się tym mianem 

czwartek poprzedzający okres Wielkiego Postu. 

Rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału, który 

dobiega końca w środę popielcową. 

 W tym dniu zwyczajem jest objadanie się 

słodkościami, zwłaszcza tradycyjnymi pączkami  

i faworkami. Kiedyś obżarstwo trwało nieco 

dłużej, bo aż do końca karnawału, czyli do środy popielcowej. 

Wówczas mówiono więc nie o tłustym czwartku, lecz tłustym tygodniu. 
Przez siedem dni bawiono się hucznie i z fantazją. Najważniejszy był, 

oczywiście, suto zastawiony stół. Cel był jeden: najeść się i wyszaleć 

przed Wielkim Postem. Obecnie ze staropolskich „żarłocznych” 

tradycji objadania się został nam tylko 

dzień.  

 Stare powiedzenie mówi, że jeśli ktoś 

nie zje w tłusty czwartek choć jednego 

pączka, przez cały rok nie będzie mu się 

wiodło. Polakom to chyba nie grozi, gdyż  

w naszym kraju w tym dniu każdy z nas 

zjada przeciętnie 2,5 pączka, czyli wspólnie 

pochłaniamy prawie 100 milionów pączków! 
  Cukiernie i piekarnie oferują nam  

w tym dniu pączki z rozmaitym nadzieniem. 

Jednak najlepiej smakują własnoręcznie sporządzone wypieki. Poniżej 

prezentujemy przepis na smakowite faworki. 
Natalia Cholewińska z kl.6b 

 



 
Przepyszne faworki 

składniki na ciasto: 400 g mąki pszennej tortowej, szczypta 

soli, 50 g masła, jajko, 4 żółtka, łyżka cukru pudru, 4 łyżki 

gęstej, kwaśnej śmietany (12%), łyżka octu lub spirytusu oraz: 

2 litry oleju rzepakowego, olej z orzeszków arachidowych lub olej 

ryżowy, cukier puder wymieszany z cukrem waniliowym 

Przygotowanie 

 Mąkę przesiać do miski, dodać sól i masło pokrojone na małe 

kawałeczki. Rozetrzeć je dokładnie palcami razem z mąką.  W drugiej 

misce ubić jajko i żółtka z łyżką cukru pudru na puszystą i gęstą 

pianę.  Do ubitych jajek dodać mąkę z roztartym masłem i wymieszać 

lub zmiksować. Następnie dodać śmietanę i spirytus lub ocet,  

i jeszcze raz wszystko wymieszać dokładnie palcami lub mikserem, 

łącząc składniki w jednolitą kulę. Ciasto włożyć do miski, przykryć 

folią i odstawić na około 45minut. Po upływie wskazanego czasu ciasto 

rozpłaszczyć na nieduży placek. Złożyć je na pół i rozwałkowywać, 

znów złożyć i znów rozwałkować. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie. 

Później ciasto rozwałkowywać na bardzo cienkie placki. Nożem wyciąć 

paski nie dłuższe niż średnica garnka (około 3 cm na 12 cm). W środku 

każdego paska zrobić nacięcie, przez które przełożyć jeden koniec 

ciasta. Gotowe do smażenia faworki ułożyć na stolnicy. Połowę oleju 

rozgrzać w szerokim i dużym garnku. Wkładać do niego  

po maksymalnie 3 faworki jednocześnie. Po około 20 sekundach, gdy 

od spodu zaczną się rumienić, przełożyć je drewnianym patyczkiem  

do szaszłyków na drugą stronę i smażyć jeszcze przez około 20 

sekund od czasu. W połowie smażenia zmienić olej na nowy, stary 

tłuszcz wylać. Usmażyć pozostałą partię faworków. Smakołyki 

wyławiać z oleju  drewnianym patyczkiem i układać  na papierowych 

ręcznikach. Po ostudzeniu posypać faworki cukrem pudrem. 

Smacznego życzy Natalia Cholewińska z kl.6b 



 
Na pewno wśród Waszych bliskich – rodziców, dziadków, wujków i ciotek, 

sióstr i braci nie brakuje osób, które znalazły swoją życiową pasję lub mają 

niecodzienne hobby. Zachęcamy Was do przeprowadzenia z nimi wywiadów. 

Najciekawsze zamieścimy w naszej gazetce. 

 Dziś prezentujemy rozmowę z wujkiem naszej redakcyjnej koleżanki: 

 

 
 

Miłość do morza i żagli zmienia wszystko.  
 

Piotr Targowski to autor książki „Moja łódka, czyli 

zwierzenia szaleńca”, a zrazem mój zakochany  

w morzu wujek, dla którego żeglowanie jest 

życiową pasją. 

 

Dzień dobry wujku. Chciałaby porozmawiać  

z Tobą o Twojej pasji. Czy udzielisz mi 

wywiadu? 

Witaj Marysiu. Chętnie odpowiem na Twoje 

pytania. 

Od kiedy żeglujesz? Jak zrodziła się Twoja 

pasja? 

Żegluję od czternastego roku życia. Wygrałem wtedy udział w rejsie 

szkoleniowym na żaglowcu „Pogoria”. Ten rej zmienił moje życie. 

Czy wtedy zakochałeś się w morzu? 

Tak, a miłość do morza i żagli zmienia wszystko. 

Czy Twoja praca zawodowa związana jest z Twoją pasją – żeglowaniem? 

Zawodowo buduję jachty, ale tylko motorowe i z laminatu. 

Na czym obecnie pływasz? 

Moją łódź zbudowałem własnoręcznie. Jest to drewniany jacht „Monigue”. Jego 

nazwa to imię bliskiej mi osoby. 

Dlaczego żeglujesz samotnie? 

Jestem typem samotnika, więc lubię żeglować samotnie. Prawda też jest taka, że 

żeglarstwo to trudna i wymagająca wielu wyrzeczeń pasja. Niełatwo nią zarazić 

bliskich. 

Co jest najtrudniejsze podczas samotnego rejsu? 



Samotny rejs to ciągła walka z własnym 

zmęczeniem. Obawa przed zderzeniem z 

innym statkiem powoduje, że śpi się jak 

najkrócej. Trzeba ciągle czuwać,  

a to wyczerpuje. 

Co dla żeglarza oznacza brak wiatru? 

Brak wiatru to czas na porządki, 

gotowanie i odsypianie zaległości. 

Za czym tęsknisz podczas samotnych 

rejsów? 

Najbardziej za domem i bliskimi. 

Czy opłynąłeś już cały świat? 

Opłynięcie świata to wielka wyprawa,  

na którą w tej chwili nie mogę sobie 

pozwolić ze względu na pracę zawodową. 

Jednak to cel, o którym wiem, że jestem 

w stanie go zrealizować. Wielu ludzi 

przede mną opłynęło świat, więc  

i ja potrafię tego dokonać. Tę wyprawę 

planuję odbyć podczas emerytury. 

Wiem, że podczas jednej ze swych morskich wypraw dotarłeś na Karaiby. 

Czy to był długi rejs? 

Podróż na Karaiby składała się z dwóch etapów. Najpierw popłynąłem z Europy  

na Wyspy Kanaryjskie, co zajęło 14 dni. Potem z Wysp Kanaryjskich wyruszyłem 

na Martynikę, na Karaibach. W ten sposób opłynąłem Atlantyk. Wyprawa trwała 

32 dni. 

Jakie przeszkody musiałeś pokonać podczas tej podróży? Jakie miałeś 

przygody? 

Przygodą, która mogła skończyć się tragicznie, było spotkanie ze statkiem 

handlowym, który o mały włos nie zatopił mojego jachtu. 

Jakie morskie zwierzęta widziałeś podczas tej wyprawy? 

Często towarzyszyły mi delfiny. Widziałem też latające ryby i morskie ptaki. 

O czym marzysz? 

Marzę, by podczas emerytury móc całkowicie poświęcić się mojej pasji – 

żeglarstwu.  

Dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że Twoje słowa staną się dla 

naszych czytelników inspiracją i pobudzą ich do działania – do odnalezienia 

własnej życiowej pasji. 
Wywiad przeprowadziła i zredagowała Marysia Kocioł z kl.4b 

 
 
 



 
 

8 marca to szczególny dzień, w którym mężczyźni i chłopcy 

składają serdeczne życzenia naszym wspaniałym KOBIETOM! Warto 

pamiętać, że to sympatyczne święto obchodzimy jako wyraz pamięci i 

szacunku dla  ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Święto 

ustanowiono w 1910 roku. 

A oto zabawne, jak nam się wydaje, i oryginalne życzenia: 
♥ Życzę Ci kotku: 

Doskonałości w każdym calu, 

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu, 

Poczuła miłość w pełni smaku 

I największej jego sile ataku. 

Uśmiechu na twarzy przez cały rok, 

Byś do marzeń miała tylko drogi krok. 

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie, 

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)  

♥ Dla dziewcząt, które znam 

moc życzeń dzisiaj mam! 

Dużo zdrowia szczęścia i miłości 

oraz kwiatów i radości. 

Niechaj się to niesie na cały kraj, 

dziś dla pań wszystko naj.. naj... naj. 

♥ Lilia kwitnie, róża opada, 

czerwony tulipan swe płatki składa. 

Ja korzystając z tej sposobności, 

życzę Tobie w Dniu Kobiet, 

dużo szczęścia, zdrowia i miłości. 

Niech Ci życie słodko płynie 

- w każdej chwili i godzinie. 

 

Nie mniej ciekawe są przysłowia o kobietach: 
♥ Ogień parzy z bliska, a piękna kobieta z bliska i z daleka.  

♥ Kobieta płacze przed ślubem, a mężczyzna po nim.  

♥ Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.  

♥ Kto z babą wojuje, pewnie pożałuje.  

♥ Chłop robotny, żona pyskata – zdobędą pół świata. 
Zebrały  Agnieszka Nizio i Weronika Lewna z kl.5b 

 



 
21 marca to bardzo ważny dzień w kalendarzu. Na całym świecie 

obchodzony jest wówczas Międzynarodowy Dzień Walki  

z Dyskryminacją Rasową i Rasizmem. Jednak czy rzeczywiście 

realizujemy ideę równości ludzi, niezależnie od miejsca ich 

zamieszkania, wyznawanej religii, poglądów czy koloru skóry?  

Niebezpieczeństwo rasizmu wynika z przekonania o wyższości 

jednej rasy nad inną, jednego człowieka nad innym. Co więcej, zakłada, 

że różnice w  wyglądzie pociągają za sobą braki intelektualne  

czy osobowościowe. O tym, jak bardzo niebezpieczne są podobne poglądy, 

świadczą skutki II wojny światowej- największego, jak dotychczas, 

niszczycielskiego żywiołu stworzonego przez człowieka. Postać Hitlera znana jest 

prawie wszystkim, podobnie jak jego uprzedzenia wobec Żydów, Polaków, 

Cyganów czy osób niepełnosprawnych, których uznawał za ludzi gorszej kategorii, 

niezasługujących istnienie. Miliony ludzi zginęły w wyniku pełnych nienawiści 

przekonań Hitlera. Był to chyba najtragiczniejszy wymiar dyskryminacji  

w historii świata. 

Powinniśmy zrobić wszystko, by nie dopuścić do powtórki z historii.  

A zacząć należy od najmłodszych lat – od wychowywania dzieci w duchu tolerancji 

i akceptacji inności. Wystarczy docenić rolę bajek w dzieciństwie i ich wpływ  

na psychikę najmłodszych. Bajki mogą uczyć tolerancji wobec innych, chwalić 

dobre postawy. Te same bajki oglądają dzieci na całym świecie, na przykład 

Teletubisie, tworzy się wspólna nić porozumienia. W Teletubisiach występują 

cztery stworki o różnych kolorach skóry, nie przeszkadza im to we wspólnej 

zabawie i psotach. Kolejną metodą wychowawczą może być sport. W 2011 roku 

odbył się drugi etap konkursu ,,Stop rasizmowi w sporcie”. W każdym sezonie 

piłkarskiej Ligi Mistrzów wyświetlano banery z napisem: ,,No For Racism”.  

Na koszulkach piłkarze mieli znaczek z napisem: ,,Respect”, co oznacza 

,,szacunek”. W klubowej piłce nożnej w jednym zespole grają przedstawiciele 

wielu ras. Na boisku nie chodzi o narodowość, tylko o korzystny wynik meczu. 

Bardzo rzadko zdarza się, że padnie jakaś ostra wymiana słów pomiędzy 

członkami innych ras. Wtedy na zawodników jest nakładana kara grzywny  

lub zawieszenie. 

Również nasza szkoła mogłaby zorganizować zawody sportowe pt. ,,Nie 

jesteśmy rasistami, tylko małymi sportowcami” lub konkurs plastyczny  

pt. ,,Przyjaciele na całym świecie”. Zacząć trzeba od drobnych kroczków, ale  

na pewno warto walczyć z rasizmem i dyskryminacją, bo przecież wszyscy 

jesteśmy tacy sami, tak samo wyjątkowi i ważni dla świata. 
Opracował Kacper Filip z kl.5b 

 



 
 

 Minecraft  to gra komputerowa z otwartym 

światem,  tworzona w języku Java. Jej twórcą był 

pierwotnie Markusa „Notch” Persson. Inspiracją 

dla autora gry były gry:  Infiniminer, Dwarf 
Fortress oraz Dungeon Keeper. Od 1 grudnia 2011 

roku głównym projektantem gry jest Jens 

Bergensten.  

Pierwsza wersja gry została wydana 17 maja 2009 roku, 

natomiast wersja beta – 20 grudnia 2010 roku. Oficjalna data 

premiery to 18 listopada 2011 roku.  

W Minecraft’cie można budować co się tylko chce  

z kwadratowych brył. Minecraft jest kreatywną grą, dostępną  

w Internecie.  

Naszym zdaniem przed tą grą można siedzieć godzinami, a i tak 

się nie znudzi. Aby przekonać się, że Minecraft może być ciekawy, 

warto  razem z kolegami zagrać w  nią w Sieci.  

 W Minecraft’cie, poza budowaniem obiektów,  można zbierać 

różne minerały, takie jak: żelazo czy złoto przydatne do wyrobu 

narzędzi i zbroi; węgiel, żelazo, diamenty i wiele innych.  Na swej 

drodze spotkamy też różne potwory i ominąć będziemy musieli wiele 

pułapek. Możemy teraz zbierać 

ciekawe przedmioty. 

  Zachęcamy do gry w Minecrafta 

i życzymy udanej przygody. Grę tę 

uważa się za fenomen ostatnich lat.  

W szkołach w  Szwecji stworzono 

specjalną lekcję, w której dzieci uczą 

się grać w Minecrafta. Uznano 

bowiem, że gra ta rozwija wyobraźnię przestrzenną i  uczy 

samodzielnego myślenia.  
Udanej zabawy w wirtualnym świecie życzą Patryk Sokolski i Makary Woźniak z kl.5d 



 
 

21 marca obchodzimy  nie tylko Dzień Wiosny, ale także Światowy Dzień 

Poezji. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999r. Celem 

tego święta jest promocja czytania, pisania, publikowania  

i nauczania poezji na całym świecie. W tym dniu odbywają się 

festiwale, konferencje i konkursy poświęcone popularyzacji 

poezji. W Polsce imprezom patronuje Stowarzyszenie Pisarzy 

Polskich. 

Wśród uczniów naszej szkoły nie brakuje miłośników 

poezji. Niektórzy z Was sami piszą wiersze, inni wygłaszają je  

z pamięci podczas konkursów recytatorskich.  W dzisiejszym 

wydaniu „Piątaka” chcemy zaprezentować Wam wywiad, która 

nasza redakcyjna koleżanka Weronika przeprowadziła z uczniem 

kl.5b Maksymilianem Olewnikiem. 

 

Weronika: Słyszałam, że bardzo ładnie recytujesz wiersze . Jakie 

jest Twoje największe osiągnięcie? 

Maksymilian: Pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie 

recytatorskim „Sienkiewicz nam wzorem”. 

W:  Gratuluję! Jaki utwór recytowałeś? 

M: Dziękuję bardzo. Nie był to wiersz, lecz  fragment powieści  

H. Sienkiewicza pt.  „Janko muzykant”. 

W:Zapewne było bardzo wielu uczestników biorących udział w tym 

konkursie. Czy miałeś tremę przed występem? O czym wtedy 

myślałeś? 

M:  W konkursie brali udział  wspaniali uczestnicy, na bardzo 

wysokim poziomie, więc trochę się  stresowałem. Jednak rzetelnie 

przygotowałem się do konkursu, prozę miałem wyćwiczoną, dlatego  

o mój występ się nie martwiłem. Myślałem ciągle o tym, czy uda mi się 

pokonać tak dobrych uczestników i czy jury obiektywnie oceni nasze 

recytacje. 

W: A jak po konkursie? Czy czułeś ulgę po występie? 



M: Czułem się, jakby spadło ze mnie dwieście kilogramów. Byłem 

szczęśliwy i wolny od wszelkich zmartwień. 

W:Cieszę się bardzo z Twojego osiągnięcia i dziękuję za wywiad. 

Trzymam kciuki za dalsze sukcesy. :) 
Opracowały Weronika Kapusta i Weronika Krupko z kl. 5b 

 

 
W lutym i w marcu w naszym mieście odbyło się kilka ważnych konkursów 

recytatorskich, w których występowali uczniowie naszej szkoły.  

28 lutego  w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7 miał miejsce  

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Władysława Broniewskiego. 

Imprezie towarzyszyło motto  - słowa poety: Ty poezjo, 
pierwsza wznieć iskrę i na skrzydłach nas nieś. Naszą 

szkołę reprezentowało pięcioro uczniów – wszyscy odnieśli 

sukcesy. W kategorii klas drugich Karolina Iciakowska 

zajęła III miejsce, zaś w klasach trzecich 

bezkonkurencyjny okazał się Szymon Kuczkowski.  

W klasach czwartych wyróżniła się Karolina Szewczyk, 

która uplasowała się na III m. Z kolei Dominik 

Kwiatkowski stanął na najwyższym podium w kategorii 

piątoklasistów. Klasy szóste reprezentowała Michalina 

Duda, która wyrecytowała sobie III m. 

Z kolei w przeddzień  Święta Kobiet, czyli 7 marca, w Młodzieżowym Domu 

Kultury odbyły się środowiskowe eliminacje XXX Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na szczeblu miejskim. W konkursie  

w recytatorskie szranki stanęli młodzi słupszczanie, zarówno ze szkół 

podstawowych, jak i gimnazjów. W kategorii klas I-III najlepszy okazał się Kamil 

Oleksiński z kl.2d, zaś w kategorii IV-VI nagrodę główną zdobyła Marysia Kocioł  

z kl. 4b. Uczniowie ci ponownie zmierzyli się z innymi miłośnikami poezji i prozy 

polskiej w dniu 22 marca. Wówczas w SOK-u, czyli Słupskim Ośrodku Kultury, 

odbyły rejonowe tym razem eliminacje wspomnianego powyżej konkursu. Kamil 

ponownie pokonał swych rywali i zajął I miejsce. Natomiast Marysia otrzymała 

wyróżnienie.  

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy. Za Kamila nie przestajemy 

trzymać kciuków. Przed nim bowiem finał konkursu. 

 
Opracowali Makary Woźniak i Patryk Sokolski z kl. 4b 

 



 

konkurs czytelniczy 
Dnia 14 marca w Szkole Podstawowej  

z oddziałami integracyjnymi nr 4 im. Bogusława 

Morcinka w Słupsku odbył się międzyszkolny 

konkurs czytelniczy pt. ,,Lekturowy zawrót 

głowy”. Celem tego konkursu było zachęcenie 

uczniów do czytania książek. 

 Każdą szkołę reprezentowały dwie osoby. 

My trzymaliśmy kciuki za Natalię Cholewińską  

i Anię Żuralską z kl. 6b. Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą 

znajomością następujących tekstów: „Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy 

Maud Montgomery, „Szatana z siódmej klasy” Kornela 

Makuszyńskiego oraz „Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina.  

 Uczestnicy odpowiadali na pytania do wymienionych powyżej 

powieści, rozwiązywali krzyżówki, oglądali sceny z dokonanych 

adaptacji filmowych – rozpoznawali je i dopowiadali ciąg dalszy.  

 Miło nam poinformować, ze nasza szkoła zajęła I miejsce,  

ex aequo z organizatorami – Szkołą Podstawową nr 4. Według 

uczestniczek pytania nie były zbyt trudne. Nasze dziewczyny 

twierdzą, że wystarczyło w skupieniu przeczytać lektury konkursowe 

oraz biografie autorów powieści. 
Relację zdała Ania Żuralska z kl. 6b 

 

piłka ręczna 
Do międzyszkolnego turnieju w piłkę ręczną zgłosiły się 

drużyny  z następujących szkół: SP3, SP5, SP7, SP8, SP10. 

Wszystkie szkoły były reprezentowane przez zawodników z klas 

szóstych, jedynie w naszej drużynie grali piątoklasiści: 

Kacper Filip VB, Kacper Zacharski VC, Mikołaj Triba VD, 

Mateusz Pograniczny VC, Mateusz Lewna VB, Mikołaj 

Ćwirko VB, Łukasz Krasucki VC, Kuba Przedpełski VC, 

Olaf Perło VD, Błażej Bzowski VD, Patryk Rożek VB, Michał Nawrot 



VB, Michał Dolny VE, Mikołaj Gruszczyński VD, Dominik Kwiatkowski 

VB i trzecioklasista Borys Sierosławski IIIC. 

 Pierwszy mecz został rozegrany pomiędzy SP5 i SP3.Wynik tego 

meczu to 15-11. Drugi to rozgrywka między SP7 a SP8, SP7 wygrało 

ten mecz 10 bramkami. Ponadto drużyna naszej szkoły zagrała 

jeszcze  z SP10  i zwyciężyła jedną bramką  oraz z SP7 -  czterema 

bramkami. Ostatecznie team z SP5 zajął  

I miejsce, na II m. uplasowała się SP10, a na III SP7. 

 Po raz pierwszy w historii wygrali piątoklasiści. Nasi uczniowie 

przechodzą do półfinału wojewódzkiego. 
Opracował Mateusz Lewna 

 

 konkurs regionalny 
Dnia 25 marca 2013 r.  w naszym mieście odbył się Międzyszkolny 

Konkurs Wiedzy o Regionie Słupskim. Wzięli w nim 

udział uczniowie klas czwartych ze słupskich szkół 

podstawowych. Naszą placówkę reprezentowały dwie 

uczennice Maja Hulecka, Marysia Kocioł i Julia Wanat. 

Najlepiej wypadła drużyna ze Szkoły Podstawowej 

nr 2. Na II miejscu znalazła się SP 1. Natomiast nasza 

szkoła zajęła równie zaszczytne III miejsce. 
 

Opracowały Maja Hulecka i Marysia Kocioł z kl. 4b. 

 

konkurs matematyczny 

 

 Z przyjemnością informujemy, że uczeń 

naszej szkoły Karol Jaremczak z kl. 5b  

został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego. Karol rozwiązał zadania w 96%! 
 

 
 
 

 



 

 
 

Pewnego, słonecznego dnia wybrałam się do mojej przyjaciółki Justyny 

Śrubki. Właśnie zaczynałyśmy przygotowywać się do rozpoczęcia prezentacji  

do szkoły, gdy nagle zawołał nas jej tata. 

 Tata Justyny ma na imię Robert. Jest niewysokim, szczupłym mężczyzną. 

Nosi okulary z bardzo grubymi szkłami, ma lekki zarost. Jest wzorowym 

naukowcem. Nie wiem, gdzie pracuje, ale podobno konstruuje wynalazki. Nigdy nie 

widziałam żadnego z nich, jednak postanowiłam wierzyć koleżance na słowo.  

Z natury jest to bardzo przyjazny, często zamyślony człowiek. Bardzo go lubię.  

- Witaj córeczko i koleżanko mojej córeczki! – zawołał przyjaźnie. 

- Dzień dobry !  

- Możecie mi pomóc? – zapytał, a my zgodziłyśmy się bez zastanowienia. Każdy 

pretekst jest przecież dobry, aby chociaż na chwilę oderwać się od pracy 

domowej. Tym bardziej, jeżeli prosi nas o to tak miły człowiek.  

Naukowiec uśmiechnął się i zaprosił do garażu. Wtedy otworzył niedużą, 

brązową, dębową szafę, wyjął z niej skrzynkę z narzędziami, potem kolejną, 

kolejną, następną i jeszcze jedną skrzynkę, aż mebel stał się zupełnie pusty. 

- Musimy teraz wejść do szafy – powiedział. – Tam znajduje się moje tajne 

laboratorium. Byłam bardzo zdziwiona, ale poszłam za przyjaciółką i panem 

Śrubką. Pan Robert wyjął jedną deskę z szafy i nacisnął jakiś duży, czerwony 

przycisk i wtedy tylna ściana szafy otworzyła się. 

 Ach, cóż to było za laboratorium! Bardzo nowoczesne i bardzo 

przemyślane! Ściany pomalowane były na śnieżną 

biel. Stoły wykonane ze stali nierdzewnej,  

z wieloma szufladami i szufladkami! Szliśmy w głąb 

wąskiego korytarza laboratorium, aż dotarliśmy  

do samego końca. Znajdowały się tam spore drzwi, 

a po ich prawej stronie - skaner. Tata Justyny 

położył dłoń na urządzeniu, które zaczęło piszczeć, 

aż w końcu drzwi się otworzyły. Tam znajdowały się 

najznakomitsze wynalazki profesora. Między 

innymi turbopomniejszacz, turbopowiększacz oraz niezidentyfikowana obręcz  

z jakimś pilotem, leżącym obok machiny. Naukowiec konstruował nową maszynę,  

a my miałyśmy przytrzymać jakąś dużą kulkę. Wtem przedmiot wyśliznął nam się 



z rąk i ruszyłyśmy w pogoń za cenną częścią. Justyna przeskoczyła przez obręcz, 

a ja w tym samym czasie nadepnęłam na włącznik. Okazało się, że był to wehikuł 

czasu i znalazłyśmy się na Ziemi, ale wyglądającej jakoś obco.  

Nasza planeta była zupełnie inna. Nie było tu żadnych budynków. Wszędzie 

znajdowały się góry śmieci. Byłyśmy zdruzgotane. Cała się trzęsłam, nogi miałam 

jak z waty. Bałam się. Rozmyślałam, czy istnieją tu jacyś ludzie, czy wrócimy  

do domu, do naszych czasów.  

  Szłyśmy cały dzień. Byłyśmy wyczerpane. W końcu zobaczyłyśmy jakiegoś 

człowieka. Właśnie chciał przemieścić się swoim transporterem do domu -  

na planetę XY209. Bardzo ucieszył się, że nas znalazł. Człowiek  miał na imię 

Johnny i był w średnim wieku,  wysokim i muskularnym mężczyzną. 

-Jak się tutaj dostałyście? –zapytał. 

-Mój tatuś konstruował nową maszynę, a my niechcący przeszłyśmy przez jego 

nowy wynalazek, wehikuł czasu – odpowiedziała Justyna. 

-Naprawdę? Udoskonala ten wynalazek? A jaką dodatkową funkcje chce tam 

zamieścić? Da się tam jeszcze coś ulepszyć? 

-Ale co ulepszyć? To jest najnowszy wynalazek! Pierwszy z pierwszych!!! 

-Pierwszy z pierwszych? Jaki rok był w dniu, kiedy się przeniosłyście w czasie? 

- 2013, a dlaczego pytasz? 

 -To wszystko  tłumaczy… teraz jest 2598 rok!!!  

Nagle zaczęło mi się kręcić w głowie. Okazało się, że zemdlałam. Myślałam, 

że był to tylko zły sen, ale niestety… 

Pojechaliśmy do domu Johna, na zupełnie inną planetę, która była podobna 

do Ziemi z naszych czasów. Rozciągały tam lasy, jeziora, morza, pustynie  

i oceany. Różniła się jedynie tym, że budynki były bardziej nowoczesne, 

dokładniej mówiąc, były to bloki (około 100 piętrowe), wykonane ze szkła i metalu. 

John opowiedział nam, że za czasów jego prapradziada Ziemia była tak 

zanieczyszczona, że ludzie musieli uciekać z rodzonej, zamieszkanej przez wieki 

planety. Wody nie były już bladoniebieskie, tylko brunatne. Kiedy my dotarliśmy 

na Ziemię, wody już tam nie było… Powiedział, że ludzie nie potrafią dbać  

o środowisko, dlatego mieszkańcy planety XY209 już znaleźli kolejną planetę,  

na którą przeniosą się, kiedy kolejna planeta będzie zanieczyszczona… 

  A ile było tam cudownych wynalazków! Już nie było dróg ani samochodów, 

jakie my znamy… . Teraz poruszano się  latającymi turbo samochodami, 

napędzanymi wodą. Ludzie też latali  - dzięki turboplecakom.  

Przenocowałyśmy u Johna. Do północy opowiadał nam o swojej planecie. 

Powiedział nam, że nie wie, jak może nam pomóc, ponieważ wehikuły czasu to już 

przeżytek i nikt ich teraz nie posiada. Dowiedziałyśmy się też, że ludzie,  

w obawie przed potencjalnym atakiem, postanowili skonstruować mechanicznego 

smoka. Sęk w tym, że nikt jeszcze ich nie zaatakował, a smok zaczął powodować 

same szkody . Niestety,  nikt nie wie, jak pozbyć się  mechanicznego gada.  



 - Słyszałem przepowiednię, w której dwie dziewczynki z odległych czasów 

uratują nas od złego smoka – rzekł John. 

- Myślisz, że to my? – zapytałyśmy. 

- Tak – w zamyśleniu odpowiedział mężczyzna. 

- Ale jak mamy to uczynić?  

- Tego niestety nie wiem…  - odparł. 

  Następnego dnia postanowiłyśmy przejść się  

po mieście. Oglądałyśmy małe sklepiki z różnymi sprzętami  

i wynalazkami. Nagle usłyszałyśmy hałas. Ludzie zaczęli 

krzyczeć i uciekać w popłochu. Tak, to był on – mechaniczny 

smok w całej swej okazałości… Wykonano go  

z najnowocześniejszego metalu – wynalezionego w 2594 

roku.  

Na placu zostałyśmy tylko my i ……smok. Szybko 

schowałam się z koleżanką za blok. Obmyśliłyśmy plan, jak 

pokonać smoka. Justyna miała go odstraszać , a ja w tym 

czasie miałabym odłączyć kabelki. O dziwo ten szaleńczy 

plan udało nam się zrealizować. Smok, wbrew pozorom, nie 

posiadał wrodzonej inteligencji i łatwo udało się nam go 

przechytrzyć. 

 Okazało się, że John miał ostatnią wersję wehikułu czasu, odkupionego ze 

złomowiska. Nie poinformował nas o tym,  bo chciał, abyśmy uratowały jego 

planetę i uwolniły ją od smoka. Już następnego dnia wróciłyśmy cało i zdrowo  

do domu, dzięki prezentowi od przyjaciela z przyszłości.  
 

 

 
 

Był rok 3076. Ziemię ogarniała coraz większa ciemność. Nasze Słońce 

gasło. Ludzkość rozumiała, że zostało niewiele czasu na przetrwanie. Pracowałem 

wówczas jako specjalista od podróży kosmicznych w Międzynarodowej Agencji 

Międzyplanetarnej. Pewnego dnia otrzymałem niezwykłe zadanie. Wraz z kolegą 

Carlem miałem ruszyć w kosmos, by znaleźć planetę, na którą można by było 

przenieść gasnące na Ziemi życie. 

Wystartowaliśmy pełni obaw, strachu i niepewności. Wiedzieliśmy, że 

musimy dokonać rzeczy prawie niemożliwej. Ograniczał nas czas i poziom 

osiągniętej technologii. Wcześniejsze poszukiwania odpowiedniej planety nie 

powiodły się.  



Nasza podróż trwała już kilka miesięcy. 

Pewnego dnia wpadłem na pomysł, by wysłać  

w kosmos sygnał z prośbą o pomoc. Wtedy stało 

się coś dziwnego. Nasz statek stracił łączność  

z Ziemią, a wszystkie urządzenia pokładowe 

zgasły. Bardzo się wystraszyliśmy. Ogarnęła nas 

panika i niemoc. Nagle nasz pojazd zmienił 

kierunek lotu i bezwiednie ruszył z ogromną 

prędkością w nieznane. Przerażeni 

dostrzegliśmy, że lecimy dziwnym tunelem.  

W pewnym momencie ogarnęła nas senność  

i straciliśmy świadomość. 

- Oskar, Obudź się! - zawołał Carl. - Wróciliśmy 

chyba na Ziemię. 

- Co ty wymyślasz, to niemożliwe! - 

odpowiedziałem oburzony. 

Jednak chyba był bliski prawdy. Zobaczyliśmy, 

że statek wylądował w miejscu przypominającym plażę, a dookoła rosła bujna 

zieleń i szumiała woda. Wszystko wyglądało znajomo. 

- To nie Ziemia! - zawołałem. - Spójrz w niebo. 

Naszym oczom ukazały się szaro-złote pierścienie otaczające planetę i kilka 

wschodzących księżyców. Wypełniła nas wielka radość i nadzieja, że nasza misja 

się powiedzie.  

Zaczęliśmy szukać mieszkańców tej planety, jednak, prócz dziwnych, 

małych żyjątek, nikogo nie znaleźliśmy. Po pewnym czasie zaczęły dziać się z nami 

niewytłumaczalne rzeczy. Zapadaliśmy w półsen, w czasie którego do naszych 

mózgów napływały informacje i wiadomości dotyczące kosmosu, nowej technologii, 

nieznanej wiedzy z zakresu matematyki i fizyki. Nasze mózgi zostały wyposażone 

w informacje, jak ocalić ludzkość i przenieść życie z Ziemi na nową planetę. 

Nadszedł czas powrotu. Byliśmy „nowymi”, doskonalszymi ludźmi. Wykorzystując 

teorię zakrzywień czasoprzestrzeni, dotarliśmy na Ziemię zaledwie w kilka 

godzin. Przekazaliśmy całą naszą wiedzę, co obudziło wśród ludzi wielką nadzieję  

i wywołało euforię. W ciągu paru miesięcy rozpoczęto ewakuację Ziemian na nową 

planetę. Trwała ona około roku i zakończyła się sukcesem. 

 Jest rok 4000. Ziemia II tętni życiem. Obserwuję starą planetę  

przez teleskont. Wyraźnie widać, jak pochłania ją gasnące Słońce. Czuję wielką 

radość, że wciąż istniejemy. Wiem też, że w kosmosie jest ktoś – przyjaciel, bez 

którego nasze ocalenie byłoby niemożliwe. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy 

również i jego. 
 
 
 



 
 

Nasza gazetka postanowiła sprawdzić, jak Święto Wielkiej Nocy 

obchodzone jest w innych krajach? Na pierwszy ogień Szwecja! 

W Szwecji Wielki Tydzień zaczyna się tradycyjnie, czyli Niedzielą 

Palmową, która upamiętnia wjazd Jezusa na osiołku do Nazaretu Jednak tego 

dnia do kościoła Szwedzi nie przynoszą ozdobnych palemek tylko gałązki wierzby. 

Co więcej, gałązki te pojawiają się nie tylko w kościele, ale również w domach, 

biurach oraz miejscach pracy. Można powiedzieć, że tego dnia Szwecja przeżywa 

dzień wierzbowego szaleństwa, bo te wierzbowe gałązki są dosłownie wszędzie!  

Z kolei w Wielki Czwartek młodsze dzieci przebierają się za wiedźmy  

i czarowników oraz obdarowują swoich sąsiadów laurkami i kartkami własnej 

roboty. W zamian oczekują drobnych upominków np. cukierków. Hm, nam raczej 

kojarzy się to z Halloween, ale jak mówi przysłowie: Co kraj, to obyczaj. Szwedzi 

rzadko też ozdabiają wielkanocne jaja. 

Natomiast Włosi kierują się następującą zasadą: Natale con tuoi, Pasqua 
con chi Vuki, co oznacza - Boże Narodzenie spędzaj z rodziną, a Wielkanoc z kim 
chcesz. Trudno nam to zrozumieć, gdyż w naszym kraju Wielkanoc to czas 

spotkań z rodziną i najbliższymi. W każdym razie Włosi w okresie wielkanocnym 

wyjeżdżają w cieplejsze zakątki globu. A co wiadomo o włoskich tradycjach 

kulinarnych? W Wielką Niedzielę na włoskich stołach królują potrawy z baraniny  

i jagnięciny. Nie brakuje też przystawek z salami i jajek.  

Wielkanoc w USA obchodzi się zupełnie inaczej niż w Polsce. Tam 

Wielkanoc trwa tylko przez jeden dzień – tym dniem jest 

niedziela. W USA nie ma też tradycji malowania jajek  

i dzielenia się nimi z rodziną, a postacią, z którą kojarzą się 

Święta Wielkanocne, nie jest baranek,  ale zajączek - Easter 

Bunny. Ciekawą tradycją jest organizowanie przez Biały Dom 

zabawy pod nazwą Ester Egg Roll. W poniedziałek po święta 

dzieciaki toczą jajka po prezydenckim trawniku. 

Uważam, że wszystkie tradycje związane z Wielkanocą 

są ciekawe, ale najbardziej odpowiadają mi nasze  polskie zwyczaje.  
Źródło: Internet 

Opracowała Aleksandra Żelska z kl. 6B 

 

 
 



 
 

Nasza szkoła bardzo poważnie 

traktuje Wielkanoc. Na dwa tygodnie przed 

Świętami w naszej Piątce zagościła 

prawdziwie świąteczna atmosfera. Odbyły 

się rekolekcje wielkopostne, które 

przypomniały nam, na co tak naprawdę 

powinniśmy zwrócić uwagę podczas 

zbliżających się świąt. Ponadto uczniowie 

na lekcjach plastyki i godzinach 

wychowawczych rozmawiali o polskich 

tradycjach wielkanocnych oraz wykonywali 

okolicznościowe ozdoby, które ozdobiły szkolne sale i korytarze.  

Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz świąteczny, który 

już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. W holu głównym 

pojawiły się pięknie ozdobione jajka, koszyczki wielkanocne, palemki, 

wykonane z różnych materiałów kurczaczki i zajączki. Nie zabrakło 

również kartek świątecznych i plakatów. Tegoroczne ozdoby 

wielkanocne zachwyciły nie tylko uczniów, ale i rodziców oraz 

nauczycieli. 

          Z kolei świetlica szkolna przeprowadziła konkurs  

na najpiękniejszą, najoryginalniejszą,  a przede wszystkim  

własnoręcznie wykonaną ozdobę wielkanocną. Konkurs rozstrzygnięto 

21 marca. W klasach 0-III laureatami zostali: Dominika Literska, 

Konstancja Kloskowska, Marcin Kamiński, Oskar Sikowski, Martyna 

Regent, Zbyszek Regent. Natomiast spośród uczniów klas starszych 

doceniono prace Martyny Kwiatkowskiej, Dominki Knap i Kasi 

Ostapiuk. Laureaci konkursu przekazali swoje prace na kiermasz 

świąteczny.  

 

 Opracowały: Dominika Knap, Aleksandra Cisek, Alicja Rosińska, Marysia Kocioł 

 



 

Wielkanoc to najważniejsze 

liturgiczne święto chrześcijańskie, 

upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. W 2013 roku przypada on  

na 31 marca i 1 kwietnia.   

Obchody Wielkanocy w Polsce mają 

ciekawą tradycję. Otóż w Wielki 

Czwartek nie wskazane było wykonywanie 

ciężkich  prac. Z kolei w Wielki Piątek nie 

było wolno głośno rozmawiać i się śmiać,  

a lustra były zasłaniane materiałem, 

ponieważ obawiano się, że zobaczy się w nich złego. Tego dnia również 

uczestniczyło się w Drodze Krzyżowej.  Ta tradycja zachowała się  

do dzisiaj. W tradycji polskiej znane było „ tłuczenie jaj ”. W tej 

zabawie wygrywała osoba, która miała jajko z najmocniejszą skorupką. 

Skorupek z poświęconych jajek nie wyrzucano, lecz zakopywano  

w ziemi z kwiatami, aby dobrze rosły. 

  Wielka Sobota to uroczyste święcenie pokarmów. W koszyku 

powinny znajdować się: cukrowy baranek, symbolizujący zwycięstwo 

Chrystusa,  kawałek chleba, kiełbasa, sól i chrzan. Nie może również 

zabraknąć kolorowych pisanek i słodkich wypieków, takich jak babki, 

serniki i mazurki. Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna msza 

rezurekcyjna i  procesja Zmartwychwstania Pańskiego. Po powrocie 

do domu spożywamy śniadanie, składające się ze święconych 

pokarmów oraz potraw świątecznych: białego barszczu, szynki, mięs  

i jajek. Drugi dzień Świąt Wielkanocnych to Śmigus Dyngus, zwany 

także Lanym Poniedziałkiem. Zabawa polega na laniu się nawzajem 

wodą, co stanowi frajdę zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 
    Źródło : www.se.pl 

Zebrał i opracował Oskar Misiak 

http://www.se.pl/


 

 Symbolem Wielkanocy są czekoladowe jajka. W tym roku 

brytyjski cukiernik wykonał największe i najdroższe jajko 

czekoladowe. Właścicielem luksusowego jaja został indyjski 

filantrop, pan Cyrus Vandrevala. Zapłacił za nie ponad 30 tysięcy 

zł ! Uzyskane pieniążki zostały przeznaczone na rzecz 

ratowania słoni. 

 Tradycją w krajach anglojęzycznych jest 

tzw. polowanie na  jajeczka wielkanocne. Na 

świeżym powietrzu, np. w przydomowych 

ogródkach dorośli ukrywają czekoladowe 

zajączki, inne wielkanocne przysmaki  

i pisanki, które następnie starają się 

odnaleźć dzieci. Parę lat temu na Florydzie odbyło się 

największe polowanie na jajeczka. Należało odnaleźć aż 501 

tysięcy pisanek. W zabawie wzięło udział 9.753 dzieci. 

 Święta Wielkanocne to czas tworzenia ozdób, przede wszystkim 

pisanek, które ozdabiamy farbami, pisakami, brokatem, 

różnokolorową włóczką czy barwnikami spożywczymi. 8 marca  

w Portugali pobito rekord Guinessa na największą pisankę. Miała 

14,79m długości i średnicę 8,40m. 

 Największa kolekcja pisanek znajduje się w Polsce – w muzeum 

w Ciechanowie. Można tam podziwiać 1500 pięknych 

wielkanocnych jaj z różnych stron świata.  

Zebrała i opracowała Kasia Ostapiuk z kl.4b  

 



 

 Przed Wielkanocą ozdabiamy nasze domy, 

sale lekcyjne czy miejsca pracy świątecznymi 

ozdobami. Najbardziej cieszą te własnoręcznie 

wykonane. W tym artykule chcemy zachęcić Was 

do samodzielnego przygotowania wielkanocnych 

kartek i ozdobnych jajek- wydmuszek.  

Oto instrukcje ich wykonania: 

KARTKA  WIELKANOCNA 

potrzebne materiały: kolorowy brystol, klej, naklejki i inne ozdoby 

Sposób wykonania: 

1.Przygotuj kawałek kolorowego brystolu. Kartkę złóż na pół. 

2. Następnie zapisz na kartce świąteczne życzenia. Warto zadbać  

o to, by były oryginalne i niepowtarzalne. Jeśli masz talent poetycki, 

ułóż okolicznościowy wierszyk. Życzenia można też zapisać  

w edytorze tekstu. Wówczas wydrukuj je, starannie wytnij i naklej. 

4. Stronę tytułową  kartki ozdób w dowolny sposób, np. przyklej 

kolorowe naklejki lub własnoręcznie wykonane ozdoby. 

5. Kartkę umieść w kopercie. Zaadresuj do bliskiej osoby. Naklej 

znaczek i wrzuć kartkę do skrzynki pocztowej. 

WYDMUSZKA 

potrzebne materiały: surowe jajko, dwudziestocentymetrowy 

patyczek, kolorowa bibuła, cieniutki sznurek lub włóczka  

Sposób wykonania: 

1.Przygotuj jajko. zrób dwie dziurki -  jedna na spodzie jajka  i  drugą 

-  na jego szczycie. 

2. Do miseczki wydmuchaj zawartość jajka – białko i żółtko. 

3.Włóż patyczek do wydmuszki. 

4.Posmaruj jajko klejem. 

5. Owiń wydmuszkę bibułą i kolorową włóczką. 

 
Zebrały i opracowały: Ada Chojnacka, Ala Rosińska i Martyna Kwiatkowska z kl. 4b 



 

Jaki jest sens obchodzenia Świąt Wielkanocnych? 

Wielkanoc to czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. To czas, 

kiedy możemy lepiej uświadomić sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, dlatego 

też naszym zadaniem jest obdarzanie miłością  innych. Wielkanoc przypomina 

nam, że miłość nierzadko wiąże się z ofiarą, poświęceniem dla drugiego człowieka. 

Wymaga od nas rezygnacji z tego, co tylko dla mnie ważne i przyjemne. Miłość to 

rezygnacja z egoizmu i chęć czynienia dobra dla innych, np. dla rodziców. 

Podążanie ścieżką Jezusa nie jest łatwe, dlatego też w czasie tych Świąt, w 

liturgii Bóg obdarza nas swoją siłą i przychodzi nam z pomocą. 

Dlaczego chodzimy na rekolekcje? 

Rekolekcje przygotowują nas wewnętrznie na spotkanie z Jezusem, który 

przychodzi, by pomóc. Tym, co utrudnia nam to spotkanie i, można powiedzieć, 

zamyka nasze oczy na obecność Boga, jest grzech. Rekolekcje pomagają nam go 

pokonać, bo prowadzą do sakramentu pokuty. 

Z jakiego powodu przynosimy do kościoła pokarmy? 

Święcenie pokarmów jest zwyczajem bardzo starym, pochodzącym z VIII wieku.  

W Wielką Sobotę do kościoła przynosimy najczęściej: chleb, baranka 

wielkanocnego, mięso, wędliny, sól, pieprz, chrzan, ciasto i jajka – symbol życia. 

Później, w Niedzielę Zmartwychwstania, spożywamy te poświęcone pokarmy w 

czasie świątecznego śniadania. 

O czym mamy myśleć, gdy dzielimy się jajkiem? 

Wydaje mi się, że najpiękniej oddaje to modlitwa wypowiadana przez księdza 

podczas święcenia jajek: Chryste (…) pobłogosław te jajka, znak nowego  
życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się  
także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.  
Przed Wielkanocą posypujemy głowę popiołem. Po co?   

Jest to znak podjęcia pracy nad sobą, znak  pokory i kruchości życia.  Popiół 

uświadamia nam, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. Tylko Bóg jest 

wieczny. Nas, ludzi, obdarował nieśmiertelną duszą i obiecał wieczną radość w 

niebie. 

Z czego zrobiony jest popiół? 

Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w., a papież Urban II 

wprowadził zwyczaj posypywania nim głów w roku 1091. W tym też czasie 

ustalono, że sam popiół ma pochodzić ze spalenia palm wielkanocnych, które 

poświęcono w Niedzielę Męki Pańskiej poprzedniego roku.  
 

Z p. Jarosławem Wróblewskim, nauczycielem religii, rozmawiały Dominika Knap i Ola Cisek z kl.4b 



 

W dniach 11 - 13 marca w słupskim Kościele 

Wojskowym odbywały się Rekolekcje 

Wielkopostne, w których uczestniczyli uczniowie 

naszej szkoły. 

Tematem pierwszego spotkania 

rekolekcyjnego była wiara. Ksiądz 

rekolekcjonista opowiadał o linoskoczku, który  

w taczce przewiózł swego syna po cienkiej linie. 

Później ludzie, w większości oburzeni 

zachowaniem mężczyzny, pytali chłopca, dlaczego 

się nie bał. Dziecko odpowiedziało: Nie bałem się, 
ponieważ ufam mojemu tacie. Zatem wiara, ufność w Boga pomaga 

nam pozbyć się lęków a nasze życie czyni wolnym od strachu.  

    Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista poruszył temat znaczenia 

nadziei w naszym życiu. Tym razem usłyszeliśmy opowiastkę o chłopcu 

Który zwierzył się dziadkowi i powiedział mu, że właściwie to on nie 

ma po co iść do spowiedzi. Wtedy dziadek zaprosił wnuka do ogrodu, 

pokazał mu mały dąb i polecił dziecku, aby wyrwało drzewo. Chłopiec 

zrobił to bez problemu. Następnie dziadek pokazał chłopcu stare, 

wielkie drzewo i rzekł: A teraz wyrwij ten dąb.  Chłopiec próbował ze 

wszystkich sił, ale mu się nie udało. Wówczas dziadek pouczył go -

powiedział, że tak samo jest z grzechami – trzeba je wyrwać, zanim 

staną się naprawdę ciężkie. 

      Tematem trzeciego spotkania była miłość. W tym dniu odbyła 

się także msza, którą prowadził ksiądz Piotr Flis.                                                                                 

 Rekolekcje wielkopostne przypomniały uczestnikom o roli  

i znaczeniu trzech cnót boskich. 
Opracowały Agata Hałas i Joanna Król  z klasy 4b .                      

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Niech czas Wielkanocny utrzyma w mocy nasze marzenia, 
by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia. 
I aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości! 

Abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności! 
I niech symbol Boskiego Odrodzenia 
był i dla nas celem do spełnienia. 

 

Najserdeczniejsze życzenia  

z okazji zbliżających się Świąt  

składa wszystkim naszym czytelnikom  

redakcja „Piątaka” 


