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Długo oczekiwana zima zaskoczyła nas nagle 

siarczystymi mrozami, ale większość z nas myśli ju ż o 
wiośnie, której oznak przybywa 
każdego dnia. 

 Dla nas skończyły się ferie i 
rozpoczął się nowy semestr, a wraz z 
nim wzmożona (przynajmniej na 
początku) nauka, zdobywanie 
dobrych ocen. 

Cały rok szkolny, oprócz wydarzeń uczniowskich 
zdominowany jest obrzędami roku liturgicznego, a właśnie 
stajemy na progu postu, poprzedzającego kolejne święta: 
WIELKANOC!   

Wielkanoc kojarzy się nam z 
nowym życiem, radością i przede 
wszystkim z wiosną. Ogólne ożywienie, 
dłuższy dzień, więcej słońca napawa 
optymizmem wielu z nas i tego 
życzymy wszystkim czytelnikom 
Szkolnego Bzika ☺☺☺☺ 

 

Zespół redakcyjny  
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1 styczeń – Nowy Rok 

6 styczeń – Koncert  „Bliżej nieba”: Stał się już tradycją w naszej 

miejscowości, a jego rozmiar z każdym rokiem jest coraz większy. W tym roku 

dopisała aura; wolna od mrozu, śniegu, który może dodałby uroku, ale dzięki 

temu dopisała liczna publiczność i wielu artystów.   

21-22 styczeń – Dzień Babci i Dziadka 

21 styczeń- Zawody powiatowe w piłkę ręczną chłopców 

25 styczeń – Wywiadówka 

26 styczeń – Zawody powiatowe w piłkę ręczną dziewcząt 

28 styczeń – Zabawa choinkowa dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół 

28 styczeń – Zawody gminne w siatkówkę chłopców 

29 styczeń – Dzień Seniora w GOK-u: nasi uczniowie klas I – III sp - z 

panią Anną Jurek  oraz klasa V z panią Anną Gaweł wystawili jasełka 

oraz część artystyczną dla Seniorów naszej miejscowości. 

28 styczeń – 12 luty – Ferie zimowe 

14 luty – Walentynki; walentynkową pocztę przygotował SU z panią 

Aliną Kozłowską 

16 luty – Tłusty czwartek 

18 luty -  Zawody gminne w siatkówkę dziewcząt  

22 luty – Popielec; początek Wielkiego Postu, okresu przygotowania 

się do świąt wielkanocnych. 

 

OPRACOWAŁA:  ANNA BOJDA kl. I a 
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Polscy studenci Politechniki Warszawskiej we współpracy            

z  Centrum Badań Kosmicznych PAN zbudowali satelitę o  nazwie PW-

Sat. Została ona wyniesiona na orbitę przez włoską rakietę Vega. Jest 

to niewielka skrzynka o wymiarach 10x10x11,3cm i wadze 1 kg. Jej 

zadaniem jest  zniszczenie milionów szczątek, które pozostały po 

wszelkich sondach kosmicznych i starych satelitach. Wszystkie te 

śmieci zagrażają  np. działającym obecnie misjom załogowym. PW-Sat 

jest pierwszym samodzielnie zbudowanym satelitą przez Polaków na 

orbicie ziemskiej.   

Konsumpcja słodyczy oraz 

produktów z zawartością cukru tak 

samo uzależnia jak papierosy, alkohol 

czy narkotyki. W przeciągu ostatniego 

półwiecza spożycie cukru wzrosło 

niemal o 300 procent. Cukier 

dodawany jest do większości 

produktów. Prawdziwą bombą 

kaloryczną są gazowane napoje i 

niektóre soki owocowe. 

Wraz z Księżycem zbliżającym 

się do pełni, rośnie szansa na 

zobaczenie jasnego halo. Halo to zjawisko zachodzące w atmosferze 

ziemskiej obserwowane wokół tarczy Księżyca lub Słońca. Jest to 

świetlisty krąg, który może być albo biały albo przybierać barwy tęczy 

– z kolorem czerwonym po stronie wewnętrznej, a fioletowym na 

zewnątrz. 

 

OPRACOWAŁA : ANNA BOJDA 
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Zapusty – Tłusty Czwartek 

„Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a Bartkowa uwierzyła i nam 

pączków nasmażyła”. To stare przysłowie 

zrosło się na stałe z ostatnim czwartkiem 

karnawału, w którym co roku pada rekord w 

jedzeniu pączków.  

SKĄD SIĘ WZIĘŁY PĄCZKI??? 

Przywędrowały do nas z Zachodu. Holenderskie i niemieckie gospodynie 

wypiekając chleb, wrzucały na gorący olej kawałki ciasta, które im zostały. 

Upieczone, a właściwie usmażone pączki posypywano cukrem pudrem. 

TŁUSTY CZWARTEK PRZED WIEKAMI… 

Nasi przodkowie woleli inne tłuste przysmaki: kaszę ze skwarkami, kapustę z 

mięsem i słoniną, boczek i kiełbasę. Na deser zamiast delikatnego chrustu, jedli 

ciężkie racuchy, pampuchy i bliny. 

KARNAWAŁ: 

Nie byłoby tłustego czwartku, zapustów, ostatków - bez KARNAWAŁU! 

Ten wyraz znaczy po włosku dosłownie: pożegnanie mięsa (przed zbliżającym 

się Wielkim Postem) i nazwano nim czas wesołych, beztroskich zabaw 

pomiędzy Nowym Rokiem (a właściwie świętem Trzech Króli, – które kończy w 

liturgii okres Bożego Narodzenia)  a środą popielcową. 

Tłusty czwartek wypada w tym roku 16 lutego. Jest to ostatni czwartek 

przed środą popielcową, w ostatni tydzień karnawału. Data zależy od Świąt 

Wielkanocnych, dlatego jest świętem ruchomym. Dawniej odjadanie się nie 

ograniczało się wyłącznie do sławnych pączków. Były to np. słonina, różnego 

rodzaju mięsa. Jednym słowem wszystko co dobre. Dziś symbolem tłustego 

czwartku jest pączek, ale Polacy kuszą się czasami na inne słodkości np. faworki, 

rogaliki. Jeden z przesądów mówi, że kto nie zje w tym dniu ani jednego pączka, 

temu nie będzie się wiodło w dalszym życiu. Dlatego niektórzy potrafią zjeść 

nawet po kilkanaście. Dlatego mamy też przepis na pączki dla tych, którzy 

chcieliby zrobić je sami: Polecam go szczególnie swoim koleżankom: ☺  
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Składniki (8 szt): 

 • 25 g świeżych drożdży 

 • 1/2 szklanki ciepłego mleka 

 • 1 łyżeczka cukru 

 • 2 żółtka 

 • 1 jajko 

 • 4 łyżki cukru wanilinowego 

 • 275 g mąki 

 • 1 łyżeczka soli 

 • 35 g masła 

 • olej do smażenia 

Przygotowanie: 

Przygotowuję rozczyn: drożdże skruszam do dużego 

kubka, dodaję 1 łyżkę mąki, 1 łyżeczkę cukru i 1/4 

szklanki ciepłego mleka. Mieszam i zostawiam do 

wyrośnięcia na 15 - 20 minut.  

Jajko i żółtka ucieram z cukrem waniliowym. Mąkę 

przesiewam do dużej miski i mieszam z solą. Do mąki dodaję wyrośnięty rozczyn oraz 

resztę ciepłego mleka. Mieszam, na koniec dodając ubite jajka. Wyrabiam przez 15 minut, 

dodaję stopione masło i wyrabiam jeszcze przez kolejne 5 minut. Przykryte ściereczką 

ciasto odstawiam do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Gdy ciasto podwoi swoją objętość (po 

około 1 i 1/2 godzinie) wałkuję je na gruby placek (można podsypać lekko mąką). Szklanką 

wycinam krążki i odkładam do wyrośnięcia na około 1/2 godziny. Podrośnięte pączki 

odwracam wierzchem na spód, a gdy podrosną (po około 1/2 godzinie) smażę w 

rozgrzanym oleju. Przez pierwszą minutę smażę pączki pod przykryciem później pączki 

przewracam na drugą stronę i smażę kolejną minutę bez przykrycia. Wyjmuję na ręcznik 

papierowy. Polewam lukrem zmieszanym ze skórką pomarańczową lub tylko posypuję 

dużą ilością cukru pudru zmieszanego z cukrem waniliowym. 

Karnawał, zapusty, tłusty czwartek, mają na celu podkreślić nadchodzący Wielki Post, 

który jest ważnym okresem.  Według religii chrześcijańskiej – i nie tylko -ludzie powinni pościć 

i trwać w wstrzemięźliwości od słodyczy. Uczy to bowiem wytrwałości i służy wewnętrznej 

dyscyplinie.  Pomaga też fizjologicznie organizmowi, który ma czas na oczyszczenie i 

odpoczynek od obfitego jedzenia. 

Opracował:    Kamil Walicki – kl. I b 
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Nauczyciel piszę w dzienniczku uczennicy: - Basia to niegrzeczna 
gaduła! Na drugi dzień dziewczynka przynosi dzienniczek z adnotacją 

ojca: - A gdyby pan widział jej mamę, to ho, ho!! 

 

Na koniec roku szkolnego profesor mówi do dzieci: - Życzę wam drogie 
dzieci abyście w te wakacje odpoczęły i po wakacjach były mądrzejsze. 

Na to dzieci: - Na wzajem panie profesorze. 

 

Pani zadaje w szkole takie zadanie domowe:" napiszcie zdania". Jasiu 
przychodzi do domu i mówi do mamy: 

 - Mamo pomóż mi napisać zdania. 
 - Nie mam czasu! 

Jasiu zapisał i poszedł do taty: 
 - Tato pomóż mi napisać zdania. 

  - Czytam gazetę! 
Jasiu zapisał i poszedł. Później usłyszał za oknem "Podwieźć panią?!" I 

też to zapisał. Na drugi dzień pani w szkole mówi do Jasia:  - 
Przeczytaj twoje zadanie. 

 - Nie mam czasu!   - Jasiu! 
 - Czytam gazetę! 

 - Jasiu bo zaraz pójdę po dyrektora!!! 
 - Podwieźć panią?! 

 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

  - Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
 - Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej 
klasie. 

 

• Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

• - Czekam, aż mi przejdzie 

 

Przygotował:   Przemysław Migdalski – kl. I b 
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Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) — najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie upamiętniaj ące zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres 
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej 
wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy 
doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, 
Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako 
Triduum Paschalne. W chrześcijaństwie wprawdzie każda 
niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale 
Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. 

Tradycje wielkanocne: Święcenie palm 

Tradycja święcenia palm znana jest od wieków w Polskiej 
historii. Święcenie palm następuje corocznie podczas mszy w 
Kościele katolickim w ostatnią niedzielę przedświąteczną. Na 
wielu Polskich wsiach, dzień ten zwany jest Niedzielą Palmową. 
Wcześniej w wielu szkołach przeprowadzane są konkursy na 
najładniejszą, bądź największą, wysoką na parę metrów i 
odświętnie przystrojoną palmę wielkanocną. Palmy często 
wystawiane są w okolicznym Kościele. Jak nakazuje prastara 
tradycja, święcenie palm ma przynosić wiernym szczęście oraz 
chronić cały dorobek ich życia podczas występujących letnią 
porą gwałtownych burz. 

Tradycje wielkanocne: Porządki świąteczne 

Porządki świąteczne są nieodłączną częścią przygotowań świątecznych. Porządki 
wykonywane są w ostatnim okresie postu i maja na celu oczyszczenie całego gospodarstwa 
domowego. Do porządków świątecznych powinna przystąpić cała rodzina. Wówczas 
najważniejszymi zadaniami jest mycie okien, wieszanie pięknie wykrochmalonych firan lub 
zasłon. Pastowane są również podłogi oraz wszelkie meble znajdujące się w domu. Bardzo 
przyjemną odskocznią jest przygotowywanie domu poprzez wieszanie i komponowanie licznych 

wielkanocnych dekoracji. Porządki świąteczne mają wypędzić z domu złe i 
zastałe duchy. 

Tradycje wielkanocne: Kraszenie jajek 

Jest to czynność niezwykle radosna jak i umożliwiająca puszczenie 
wodzy fantazji. Kraszenie jaj odbywać powinno się w Wielką Sobotę, a 
zaangażowani w tą pracę powinny zostać przede wszystkim najmłodsi 
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domownicy. Ugotowane jaja wkładamy po kilka sztuk do słoi napełnionych farbkami 
koloryzującymi. Bardziej tradycyjna metodą stosowaną przez nasze 
babcie było zanużanie jaj oraz wydmuszek w naturalnych składnikach. 
Aby uzyskać złoty kolor pisanki, wkładano ją do obranych z cebuli 
łupinek, aby natomiast uzyskać brązowy kolor jaj, wówczas należało 
umieścić je w pojemniku z łupinkami orzechów lub kory drzew. 
Innymi sposobami na uzyskanie koloru było: 

- Moczenie jaj w korze dębu lub w suszonych jagodach, co pozwalało uzyskać kolor czerwony. 
- Namaczanie jaj w soku z buraka rozcieńczonego wodą. Mikstura nadawała pisance delikatny 
różowy kolor. 
- Fioletowy kolor natomiast uzyskamy dzięki wywarowi z malwy. 

Tradycje wielkanocne: Śmigus Dyngus 

Obchodzony jest w "lany poniedziałek", czyli w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. 
Zwyczaj ten ma na celu oblewanie małą ilością wody panien o wolnym stanie cywilnym, co 
wróżyło szybkie zamążpójście oraz zainteresowanie dziewczyną przez kawalerów. Zwyczaj ten 
chronić miał przed różnorodnymi chorobami. W dzisiejszych czasach coraz częściej 
propagowanym zwyczajem jest wręcz obfite lanie wodą każdego napotkanego uczestnika, bez 
względu na wiek, czy płeć. 

Tradycje wielkanocne: Święcenie pokarmów 

Święcenie pokarmów odbywa się podczas porannej mszy w Wielką Sobotę. Jest to dzień 
szczególny, dzień nadziei oraz modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie 
spoczywającego w grobie Pana Jezusa. Zwyczaj ten zapoczątkowany został już w VIII w. Po 
porannym sporządzeniu krajanek oraz wielobarwnych pisanek, domownicy przygotowują się do 
"święconki". Wówczas w małym wiklinowym koszyczku, jak nakazuje Polska tradycja nie 
powinno zabraknąć: 

- małego baranka z chorągiewką w formie lukrowej lub wykonanego z masła 
- kolorowych pisanek i wydmuszek 
- szczypty soli i pieprzu 
- małego chlebka lub specjalnie wypieczonej na tę okazję 
miniaturowej babeczki 
- kawałka kiełbasy lub innej wędliny 
- chrzanu 

 

Koszyczek powinien być przyozdobiony 
gałązkami borówki oraz serwetkami z nadrukami symboli wielkanocnych. Ciekawym 
zwyczajem jest również wkładanie poświęconych pisanek do specjalnie przygotowanego na 
tę okazję pojemnika w Kościele. 

Po poświęceniu pokarmu i odwiedzeniu grobu Pana Jezusa domownicy mogą już zasiąść do 
śniadania, składającego się ze święconych produktów.  
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Tradycje wielkanocne: Topienie Judasza 

Bardzo ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest niewątpliwie Wielka Środa. Szczególnie 
na wsiach kultywowana jest wówczas tradycja topienia Judasza. W pochodzie uczestniczą 
przeważnie młodzi ludzie, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Ze słomy i starych ubrań dzieci 
konstruują wysoką kukłę, po czym wloką ją lub niosą po całej swojej wsi. Podczas takiego 
pochodu nie trudno o licznych gapiów, którzy pomagając dzieciom i młodzieży, okładają kukłę 
długimi i twardymi gałązkami. Pod koniec "marszu" wrzucano "Judasza" do stawu lub pobliskiej 
rzeczki. Ta tradycja różni się między sobą w zależności od regionu Polski. W niektórych 
regionach kukła nie jest topiona, a raczej palona na stosie lub wieszana. Całość obrzędu 
symbolizuje zdradę Judasza, za którą musi ponieść swoje konsekwencje. Pod koniec dnia 
rozpalane jest tradycyjne ognisko.  

Tradycje wielkanocne: Wielkie grzechotanie 

Tradycja mówi, że w Wielki Piątek, gdy już zamilkły Kościelne dzwony, wówczas 
rozlegał się dźwięk hałaśliwych kołatek i grzechotek. Młodzież przechadzając się po całej swojej 
miejscowości straszyła wszelkich napotkanych przechodniów. Po dziś dzień zachował się 
urokliwy zwyczaj obdarowywania dzieci i młodzież grzechotkami. 

Tradycje wielkanocne: Zajączek Wielkanocny 

Jest to jeden z najstarszych elementów obchodzenia Świąt 
Wielkanocnych. Jego symbol znajdujemy na kartkach świątecznych, 
obrusach, zastawach. Jednak najbardziej utkwił w świecie najmłodszych. 
Zajączek kojarzony jest przez nich przede wszystkim jako postać 
przynosząca prezenty w I dzień Świąt Wielkanocnych. Wedle prastarych 
zapisków zając ma również symbolizować płodność. 

Tradycje wielkanocne: Topienie żuru  

Wedle ludowej tradycji w Wielki Piątek i Sobotę odbywało się "topienie żuru". Polegało 
ono na tym, iż gospodynie mieszały wszystkie spożywane podczas postu potrawy z popiołem i 
razem z rodzinami zakopywały je w różnych zakątkach wsi. Ponieważ post przestrzegany był 
bardzo rygorystycznie, jedynymi potrawami jakie konsumowano był właśnie żur oraz śledź. 
"Pogrzeb żuru" miał symbolizować koniec smutków oraz początek radości. W niektórych 
regionach Polski tradycja ta w niewielki sposób różniła się od siebie sposobem jej wykonywania. 

Tradycje wielkanocne: Wieszanie śledzia 

Podobnie jak w sytuacji żuru, pozbywano się także tradycyjnego, goszczącego przez cały 
okres postu na stołach domowników śledzia. Karą dla spożywanej ryby, która uniemożliwiała 
konsumowanie produktów mięsnych było wieszanie jej na pobliskich drzewach, co powodowało 
niezmierną radość wśród żegnających post mieszkańców. 

                                                                                      Przygotował:   Konrad Lech – kl. I b 
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Święta Wielkanocne to dla nas bardzo ważny czas. Są dla 

nas odnową duchową i umocnieniem w wierze, że nawet 

po śmierci  będziemy żyć razem z naszym Stwórcą. 

Wywiad z panią wicedyrektor mgr Lucyną Pajęcką na 

temat Świąt Wielkanocnych. 

- Czym są dla pani Święta Wielkanocne? 

-Święta Wielkanocne są dla mnie świętowaniem Zmarwtychwstania Pana Jezusa, który 

umarł na krzyżu, został pochowany w grobie wykutym w skale, a trzeciego dnia 

zmartwychwstał. Święta Wielkanocne są dla mnie fundamentem wiary, oraz okazją do 

pogłębiania wiary w życie po śmierci. 

-Jak przeżywa pani Święta Wielkanocne i z kim je pani spędza? 

-Jako chrześcijanka uczestniczę w Rezurekcji, która jest połączona z procesją wokół 

Kościoła. Biorę udział we Mszy Św. przyjmując Komunię Św.  Odwiedzam rodzinę, by 

złożyć im życzenia. Przyjmuję gości w swoim 

domu. Żyję tradycją, którą zapamiętałam w 

moim domu od moich rodziców.  

-Jakie zwyczaje Wielkanocne panują w pani 

domu i co wkłada pani do swojego 

koszyczka Wielkanocnego? 

-Przede wszystkim przyjmuję koszyk do 

święcenia, w którym są: jajka, baranek, 

pisanki, wędliny, chleb, sól, chrzan. Biorę 

udział w święceniu pokarmów. Spotykamy się w gronie rodzinnym z racji świąt. W 

przeszłości mój starszy brat strzelał z petard. 

-Czego życzyłaby sobie pani na Święta wielkanocne?  

- Oby Zmartwychwstały Jezus napełnił nas wszystkich nadzieją na lepszą przyszłość, a w 

ludziach by było więcej życzliwości i dobroci. 
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Życząc wszystkim radosnych świąt 

wielkanocnych, pragniemy, by w każdej rodzinie 

zagościł uśmiech i radość z ogromnej Miłości Boga 

do nas, który nie żałował życia, cierpienia i śmierci 

swojego Syna Jezusa dla nas, dla naszego 

zbawienia, dla pokonania szatana i wszelkiego zła.  

Życzymy, abyśmy napełnieni tą MIŁO ŚCIĄ mieli siłę każdego dnia stawać się coraz 

lepszymi!!!  Życzymy w gronie najbliższych odpoczynku, miłych chwil, dużo zdrowia 

i mokrego Dyngusa ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

1. Jakie przysmaki i rarytasy były uciechą podniebienia w dawnych czasach wśród 
Polaków podczas zapustów, tłustego czwartku? 

2. Skąd przywędrował do Polski na stół pączki i jakie były ich początki? 

3. Co określa słowo: KARNAWAŁ? 

4. Opisz dowolną tradycj ę wielkanocną zaprezentowaną w artykule Szkolnego Bzika. 
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