
 

 

KREDĄ PO TABLICY 

     Jak widzicie, powyżej 

umieściliśmy zdjęcie Malwi-

ny i Gabrysi. Ich fotka wy-

grała nasz konkurs, który 

ogłosiliśmy w poprzednim 

numerze. Było bardzo mało 

zgłoszeń ;(. Liczymy na wię-

cej ;)  

 

 

 

Jeśli chcesz, aby to właśnie 

Twoje zdjęcie znalazło się 

na pierwszej stronie nasze-

go czasopisma to wyślij je 

na podany poniżej adres i 

krótko opisz (kto jest na 

fotce itd..) 

 

redakcjadamno@wp.pl 

 

 

Czekamy!!! Najbardziej 

oryginalna fotka wygry-

wa, więc starajcie się ;) 

Na zgłoszenia czekamy 

do końca kwietnia. 

Malwina i Gabrysia (podczas spacerku ;D ) 

W tym numerze: 

„Wiosenne po-

tyczki” 

6 

Fotki z Mini 

Playback Show 

7 

Jan Paweł II 9 

Wielkanoc 12 

Energa Czarni 

Słupsk 

15 

Pozdrowienia 18 

Horoskop 19 

Ważne tematy: 
 

Jan Paweł II-

przyjacie mło-

dzieży 

 

Obrzędy Wiel-

kanocne i zwy-

czaje 

 

Wasze pozdro-

wienia—

zobaczcie ko-

niecznie!!! ;) 

Twoje zdjęcie na okładce! 

Zespół Szkół w Damnie 

1.04.2009r. 
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W te piękne Święta,  

gdy Pan zmartwychwstanie  

życzę Ci smacznych jajek na śniadanie, 

żółtego kurczaczka, białego zająca  

i by te Święta, trwały bez końca! 

●●● 

Żurku smacznego 

Baranka cukrowego 

Pisanek wymarzonych 

Świąt mile spędzonych 

Dyngusa mokrego  

i wszystkiego bardzo udanego. 

●●● 

Moc prezentów od zajączka,  

co koszyczek trzyma w rączkach  

Wielu wrażeń, mokrej głowy  

w poniedziałek dyngusowy.  

Życzę jaja święconego  

i wszystkiego najlepszego! 

●●● 

Skacze zajączek po lesie  

i życzenia Tobie niesie. 

Przez pisanki przeskakuje,  

Alleluja wykrzykuje,  

potem znika w długich susach  

cały mokry od dyngusa! 

●●● 

Tęczowych pisanek, 

na stole pyszności, 

mokrego dyngusa 

i wspaniałych gości. 

Niech to będzie czas uroczy, 

życzę miłej Wielkanocy. 

●●● 

Słońca, szczęścia, pomyślności, 

w pierwsze święto dużo gości, 

w drugie święto dużo wody 

to dla zdrowia i urody! 

Mnóstwo jajek kolorowych, 

świąt wesołych oraz zdrowych! 

●●● 

Ile równań niezależnych, 

Ile jest szeregów zbieżnych, 

Ile całek niewłaściwych, 

Ile na płaszczyźnie krzywych, 

Ile funkcji kwadratowych, 

Co nie mają miejsc zerowych. 

 

Ile krzywe mają siecznych, 

Ile jest układów sprzecznych, 

Ile różnych jest symetrii, 

Ile twierdzeń w geometrii, 

Ile przestrzeń ma wektorów, 

Co nie tworzą pustych zbiorów, 

 

Tyle szczęścia i radości 

W Twoim domu, 

z Wielkanocą, 

niech zagości. 

●●● 

Kurczaczków Zielonych  

Baranków Czerwonych  

Bazi Różowych  

Pisanek Kolorowych  

Dyngusa Tęczowego  

I Wszystkiego Dobrego, 

●●● 

Mówi królik do baranka, 

jaka piękna ta pisanka. 

Wtem z jajeczka wyszła kurka,  

nastroszyła swoje piórka, 

a baranek ciągle beczy,  

że wesołych świąt wszystkim życzy. 

●●● 

Żeby śmiały się  pisanki,  uśmiechały się baranki,  mo-

kry śmigus zraszał skronie, dużo szczęścia sypiąc w 

dłonie. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy... 

Życzenia świąteczne 
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Malvka ;)) 



8 marca – Dzień Kobiet 

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny 

29 marca – zmiana czasu na letni 

1 kwietnia – Prima Aprilis 

KALENDARIUM 

Prima aprilis (łac. 1 kwietnia), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem 

kwietnia, zapoczątkowany mniej więcej w połowie XIII wieku, obchodzony w wielu kra-

jach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, konkurowaniu w 

próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach 

pojawiają się różne żartobliwe informacje. W Wielkiej Brytanii nazywany jest Dniem 

Głupca ("April Fool's Day" lub "All Fool's Day"), a we Francji Dniem Ryby. Zwyczaj ten 

pochodzi ze starożytnego Rzymu. 

Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać 

porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się 

echem głosu córki, ale echo ją zwiodło. 

Chrześcijaństwo wiąże prima aprilis z Judaszem Iskariotą. Miał się on urodzić właśnie 

pierwszego kwietnia i dlatego dzień ów kojarzył się z kłamstwem, obłudą, fałszem i nie-

prawdą. 

Prima aprilis  
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2 kwietnia – Rocznica Śmierci Jana Pawła II; Testy Kompetencji Szóstoklasistów 

5 kwietnia – Niedziela Palmowa 

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia 

12 kwietnia – Wielkanoc 

13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

22-24 kwietnia – Testy Kompetencji Gimnazjalistów 

1 maja – Święto Pracy 

2 maja – Dzień Flagi RP 

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja 

Ewelina ;)  



- Dzień kobiet (apel) – klasa V, wy-

chowawca mgr Jerzy Mazepus 

- gazetka „Wiosna” – kl. V 

- 24 marca – wewnątrzszkolny kon-

kurs „Przegląd poezji religijnej” 

 

KATEGORIA I-III 

I miejsce – Natalia Kowalska  

kl. III a 

II miejsce – Karolina Baran kl. I 

III miejsce – Daria Dworak – kl. II 

 

KATEGORIA IV-VI 

I miejsce – Julita Mardas kl. 

V 

II miejsce – Michał Syrnyk – 

kl. VI 

III miejsce – Julia Muller – 

kl. IV 

- Konkurs ,, Kangur” – mgr 

Krystyna Grzegorczyk 

- Gminny Turniej BRD (30.03) 

– mgr Bożena Cieślicka 

- Powitanie wiosny 

 

PLAN: 

*Plakat – technika dowolna ,, 

Wiosna, wiosna, ach to Ty” 

*Marzanna 

*Mini playback show 

KOMISJA: mgr Emilia Zblew-

ska, mgr Wojciech Kosobucki 

I miejsce kl. IV 

II miejsce kl. VI 

III miejsce kl. V 

MARZEC: 

-IV rocznica śmierci Jana Pawła II – lic. Dorota Węgrzyn 

- konkurs – świąteczny wystrój Sali – opiekunki SU 

Konkurs wielkanocny – pisanka, stroik, palma – opiekunki SU 

KWIECIEŃ: 
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 SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA BRZECHWY W DAMNIE  

MAJ: 

CZERWIEC: 

-IV rocznica śmierci Jana Pawła II – lic. Dorota Węgrzyn 

- konkurs – świąteczny wystrój Sali – opiekunki SU 

Konkurs wielkanocny – pisanka, stroik, palma – opiekunki SU 

- Dzień dziecka i dzień sportu; mgr Emilia Zblewska, mgr Do-

minik Kaczmarek 

- Rozstrzygnięcie konkursu ,, Klasa na 6” – opiekunki SU 

Opracowała: mgr Bożena Cieślicka 



- IV rocznica śmierci Jana Pawła II(02.04) 

*gazetka – mgr Agnieszka Nowicka 

*apel – lic. Dorota Węgrzyn 

-rozstrzygnięcie konkursu na świąteczny wystrój Sali – opiekunki SU(08.04) 

-„Wielkanoc – zwyczaje i obyczaje”; apel i gazetka – mgr Krzysztof Mikucki, kl. III a 

(08.04) 

- Międzynarodowy Dzień Ziemi (ubieramy się na zielono) – wychowawcy klas (22.04) 

- Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja – apel i gazetka – mgr Agnieszka Nowicka, kl. 

II a (29.04) 

CZERWIEC: 

- Międzynarodowy Dzień Dziecka; Szkolny dzień sportu; mgr K. Mikucki, 

mgr E. Zblewska, mgr D. Kaczmarek, opiekunki SU (01.06) 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM  

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W DAMNIE 

MAJ: 
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KWIECIEŃ: 

- Loteria fantowa – opiekunki SU (22.05) 

- Konkurs BRD – mgr Bożena Cieślicka 

Święto Patronów Szkoły (21.05) 

*gazetka samorządowa – mgr inż. Teresa Prawdzik 

* apel – mgr Katarzyna Dietrich 

Opracowały: 

mgr Agnieszka Nowicka 

mgr Edyta Klimaszewska - Prędkiewicz 
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Wiosenne potyczki 
Wiosno, wiosno, ach to Ty… Nareszcie doczekaliśmy się upragnionej wiosny. Szó-

stoklasiści już niedługo piszą sprawdzian 
po szkole podstawowej, trzecioklasiści z 
Gimnazjum wybierają swoje nowe szkoły. 
Dlatego wszyscy uznali, że należy nam 
się trochę odpoczynku. Doskonałą do te-
go okazją było powitanie wiosny. 

 Cały dzień przebiegał pod znakiem 
świetnej zabawy. Jako pierwsi zaczęli 
świętować nasi młodsi koledzy z podsta-
wówki. Rozstrzygnęli konkurs na MA-
RZANNĘ, stoczyli potyczki sportowe oraz 
zaprezentowali swoje zdolności artystycz-
ne.  

 

O 9:00 „imprezę” zaczęli Gimnazjaliści. Pierwszym i najbardziej oczekiwanym punktem za-
bawy był mini playback show. Wszystkie klasy bardzo się starały, by przekonać komisję w 
składzie : pani Teresa Prawdzik, pani Emilia Zblewska i pan Wojciech Kosobucki, że to wła-
śnie ich występ był najlepszy. Poziom rywalizacji był naprawdę wysoki. Ostatecznie ex quo 
I miejsce zdobyła klasa I a i III b.  

 Po zmaganiach estradowych przyszła kolej na chwilę wytchnienia… Każda klasa 
miała za zadanie wykonać plakat o wiośnie… W tym czasie komisja oceniała już wcześniej 
wykonane wiosenne bukiety.  

 Aż wreszcie nadeszła pora na konkurencje sportowe przygotowane przez panią Emi-
lię Zblewską i pana Dominika Kaczmarka. Klasy musiały wystawić sześcioosobową druży-
nę. Walka była bardzo zacięta, reprezentanci klas ofiarnie  walczyli o wygraną.  

 Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o przyrodzie. Klasy wystawiły po 
trzech przedstawicieli, którzy musieli odpowiedzieć  na 9 pytań. Tutaj też nikt nie odpusz-
czał, każdy chciał wygrać. Tę konkurencję również wygrała klasa III b.  

 Po podliczeniu wszystkich punktów, bezapelacyjnie cały konkurs wygrała klasa III 
b. O II i III miejsce walczyły w dogrywce: I a, II a, i III a. Dogrywka polegała na odpowia-
daniu na pytania z konkursu o przyrodzie. Jednak i to nie wyłoniło wicemistrzów. Sprawy 
w swoje ręce wzięli nauczyciele, którzy wymyślili pytania, zgodne z przedmiotem przez 
nich nauczanym. Pytanie, które zadecydowało zadał pan Wojciech Kosobucki.  

 Na koniec wszyscy udali się na ognisko…  Cóż, następny taki dzień zapowiada się 
dopiero 1 czerwca. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać… 

           J. Ś. 



Klasa IV 

 

 

GALERIA: MINI PLAYBACK SHOW 
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Klasa Ia - „Mamma Mia” 

 Klasa IIa - „Monika, dziewczyna ratownika” 

Klasa VI 

Klasa IIIa - „Pokaż jak się kręcisz” 



Klasa Ib 
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Klasa IIIb - „Chłopcy Radarowcy” 

 

 

REBUSY 

ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MARTYNA 



KAROL WOJTYŁA - urodził się w 

18 maja 1920. Był drugim synem 

Karola Wojtyły-seniora i Emilii z 

Kaczorowskich. Został ochrzczony 

20 czerwca 1920 w kościele Ofiaro-

wania Najświętszej Maryi Panny i 

otrzymał imiona Karol Józef. Dla 

Karola Wadowice były miastem 

"Wolnym" były niewielkim, ale 

ważnym miasteczkiem. Gdy przy-

szły Papież ukończył 6 lat zaczął 

się uczyć w szkole powszechnej. 

Był chłopcem wesołym, utalento-

wanym i każdą wolną chwilę lubił 

spędzać na powietrzu. Latem grał 

w piłkę nożną. Kochał on też spor-

ty zimowe. Na początku fascyno-

wał się szybką jazdą na sankach, 

próbował też hokeja. Nieco później 

zaczął jeździć na nartach. Niedale-

ko obok kościoła Ofiarowania NMP 

przy ulicy Kościelnej mieszkali pań-

stwo Wojtyłłowie. Brat Karola był 

od niego starszy o 14 lat, pobierał 

nauki w wadowickim gimnazjum, a 

później studiował medycynę w Kra-

kowie. Matka Emilia zmarła 13 

kwietnia 1929 miała 45 lat. Karol o 

jej śmierci dowiedział się po przyj-

ściu ze szkoły do domu od sąsiad-

ki. Dzień po pogrzebie matki Karol 

z Ojcem i bratem udali się na piel-

grzymkę do Maryjnego Sanktu-

arium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Niedługo później zmarł jego jedyny 

brat Mundek w wieku 26 lat. Zmarł 

nagle jako lekarz bo zaraził się 

szkarlatyną od pacjentki w szpitalu 

w Bielsku. Karol wyróżniał się z 

grona rówieśników ogromną po-

bożnością. Codziennie w drodze do 

szkoły wstępował do Kościoła, mo-

dlił się także w ciągu dnia przed i 

po jedzeniu, a odrabiając lekcje 

robił przerwę na modlitwę po prze-

robieniu każdego przedmiotu. Czę-

ściej niż inni przystępował do ko-

munii św., był prezesem Kółka Mi-

nistranckiego. 14 maja 1938 otrzy-

mał celujące świadectwo matural-

ne, gdzie następnie jesienią rozpo-

czął studia na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim wstępując na polonistykę 

na wydział Filozoficzny. 

PIELGRZYMKI DO POLSKI: 
Pierwsza pielgrzymka - 02.06.1979 - 10.06.1979 
Dziewięć dni czerwca 1979 roku wstrząsnęło Polską i Polakami. Trasy przejazdu papieża i msze odprawiane przez 

niego gromadziły setki tysięcy ludzi. Papież był swobodny, mówił o sile płynącej z wiary, historii i narodowej tra-

dycji, zarażał optymizmem i radością. Ludzie wiwatowali i płakali, odczuwali jedność i wzajemną życzliwość. Po-
rządku pilnowały głównie powołane przez Kościół ochotnicze służby porządkowe- milicjanci byli prawie niewidocz-

ni w tłumie i dziwnie łagodni. Mimo ograniczenia informacji, starannej reżyserii transmisji telewizyjnych i radio-
wych, cenzury tytułów prasowych- kraj chłonął naukę papieską. Dostojnicy partyjni i państwowi witali papieża, 

przyjmowali go, uczestniczyli w niektórych mszach, ale-byli osobno. 

Druga pielgrzymka - 16.06.1983 - 22.06.1983 

Druga pielgrzymka nastąpiła w trudnych warunkach dla Polski, trwał wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan 

wojenny. Przyjazd Papieża spodziewano się już 1982 w sierpniu w związku z 600-lecia Obrazu Matki Boskiej Ja-
snogórskiej. Papież wykorzystywał każdą sposobność do kontaktu z ludźmi. Spotkał się z profesorami KUL, daw-

nymi współpracownikami, z robotnikami, uczonymi, studentami, a nawet z chórem Akademii Teologii Katolickiej i 
wszędzie witały go tłumy. 

TRASA: 

16-18 czerwca - Warszawa (przylot) 
18 czerwca - Niepokalanów 

19 czerwca - Częstochowa 
20 czerwca - Poznań, Katowice 

21 czerwca - Wrocław, Góra Św. Anny 

Jan Paweł II  

 przyjaciel młodzieży 
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22 czerwca - Kraków, Mistrzejowice 

23 czerwca - Tatry, Dolina Chochołowska 
23 czerwca - Karków - Balice (pożegnanie) 



Trzecia pielgrzymka - 08.06.1987 - 14.06.1987 
Pretekstem do tej wizyty była 50 rocznica Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu, ale naprawdę było inaczej Pa-

pież chciał zapoczątkować tradycję regularnego pielgrzymowania do ojczyzny co cztery lata. Władze komunistycz-

ne nie chciały aby na trasie pielgrzymki znalazł się Gdańsk, spotkanie z Wałęsą oraz odwiedziny grobu ks. Popie-
łuszki na warszawskim Żoliborzu, ale Jan Paweł II był nieprzejednany. Podczas pierwszej pielgrzymki Papież nas 

budził podczas drugiej pocieszał, teraz chciał więcej "wymaga". 
TRASA: 

8 czerwca - Warszawa (przylot) 
9 czerwca - Lublin, Majdanek 

9 - 10 czerwca - Tarnów 

10 czerwca - Kraków 
11 czerwca - Szczecin, Gdynia 

12 czerwca - Gdańsk 
12 - 13 czerwca - Częstochowa 

13 czerwca - Łódź 

13 - 14 czerwca - Warszawa (pożegnania) 

Piąta pielgrzymka - 22.05.1995 (jednodniowa) 
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 1979 roku po czterech latach Papież znowu odwiedza Polskę. Tym razem 

jest to wizyta nieoficjalna, złożona przy okazji kanonizacji w Ołomuńcu na Morawach Jana Sarkandra. Papież 

pragnie odwiedzić rodzinne miasto świętego, Skoczów, a przy okazji rzucić okiem na ukochane Beskidy. Wizyta 
trwała tylko 10 godzin. 

TRASA: 
Skoczów, Bielsko Biała, Żywiec 

Czwarta pielgrzymka - podzielona etapami 
- II 13.08.1991 - 16.08.1991 

Witając Polskę na lotnisku pod Koszalinem, Papież powiedział: "Raduję się z tego wielkiego dobra, jakie się stało i 

wciąż się dokonuje w mojej Ojczyźnie. Serdecznym moim pragnieniem jest głosić pokój moim Rodakom. Ten po-
kój, który umniejsza zwątpienie, przywraca zgodę i pobudza do miłości. 

TRASA: 
1 czerwca - Koszalin (przylot) 

2 czerwca - Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów 
3 czerwca - Lubaczów, Kielce 

4 czerwca - Radom, Łomża 

5 czerwca - Łomża, Białystok, Olsztyn 
6 czerwca - Olsztyn, Włocławek 

7 czerwca - Włocławek, Płock, Warszawa 
8 - 9 czerwca - Warszawa 

13 sierpnia - Kraków 

14 sierpnia - Kraków, Wadowice, Częstochowa 
15 sierpnia - Częstochowa 

16 sierpnia - Częstochowa, Kraków-(pożegnanie) 
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Szósta pielgrzymka - 31.05.1997 - 10.06.1997 

To już trzecia pielgrzymka do wolnej Polski. Choć nie wolnej od 
podziałów. W Kościele trwał spór o obecność w życiu publicznym 

oraz odwlekana przez rząd ratyfikacja konkordatu ze Stolicą Apo-
stolską. 

TRASA: 

31 maja - Wrocław (przylot) 
2 czerwca - Gorzów Wielkopolski, Legnica 

3 czerwca - Gniezno, Poznań 
4 czerwca - Kalisz, Częstochowa 

5 - 7 czerwca - Zakopane 
7 czerwca - Ludźmierz 

7 - 8 czerwca - Kraków 

10 czerwca - Krosno, Kraków-(pożegnanie) 



Siódma pielgrzymka - 05.06.1999 - 17.06.1999 
Najdłuższa, 13 dniowa pielgrzymka do Polski była wielkim wyścigiem. Organizatorzy rywalizowali między sobą o 

wielkość i okazałość swoich ołtarzy, a wierni poszczególnych diecezji o to, kto więcej razy zagłuszy głos Papieża 

okrzykami i barwami, aura nie mogła zdecydować się, która wersja - zimno, ulewa czy też omdlewająco, upalna 
będzie odpowiedniejsza dla tej wizyty Ojca Świętego. Papież odwiedził 22 miasta a jego hasłem pielgrzymki było 

przesłanie "Bóg jest miłością", a tematem było - osiem ewangelicznych błogosławieństw. 
TRASA: 

5 czerwca - Gdańsk (przylot) 
5 czerwca - Sopot 

6 czerwca - Pelplin, Elbląg 

6 - 7 czerwca - Licheń 
7 czerwca - Bydgoszcz, Toruń 

7 - 8 czerwca - Licheń 
8 czerwca - Ełk 

8 - 10 - Wigry (1 dniowy odpoczynek) 

10 czerwca - Siedlce, Drohiczyn 
10 -12 czerwca - Warszawa 

12 czerwca - Sandomierz, Zamość 
12 - 14 czerwca - Warszawa 

13 czerwca - Radzymin 
14 czerwca - Łowicz, Sosnowiec 

14 - 15 czerwca - Karków 

16 czerwca - Stary Sącz, Wadowice 
16 czerwca - Kraków 

17 czerwca - Gliwice, Jasna Góra, Kraków-(pożegnanie) 

Ósma pielgrzymka - 16.08.2002 - 19.08.2002 
Celem pielgrzymki było niesienie hasła "Bóg bogaty w miłosierdzie". Jan Paweł II beatyfikował podczas tej piel-

grzymki ks. arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Wojciecha Balickiego, ojca Jana Beyzyma i siostrę 

Sancję Janinę Szymkowiak.  
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Ojcze Święty, 

na zawsze 

pozostaniesz 

w naszych 

sercach… 

J. Ś. 
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Wielkanocne pisanki                         
Któż z nas nie lubi malować pisanek? Ozdabiać je w różne wzory, albo 

malować farbkami? Jajko – symbol płodności i nowego życia od daw-

na gości w tradycji Wielkanocnej. Na niejednym stole wielkanocnym 

leży talerz, na nich rzeżucha i piękne kolorowe pisanki. A skąd wziął 

się ten zwyczaj?  

Pisanki były darem. Miały one zapewnić obdarowywanej osobie zdrowie, siłę oraz powodzenie 

w sprawach sercowych. Malowane lub kraszone jajka otrzymywali najpierw członkowie rodziny, 

a później osoby zaprzyjaźnione. Na cmentarzach prawosławnych pisanki składano w drugą Nie-

dzielę Wielkanoc… 
 

Rodzaje malowanych jajek:  
Pisanki – barwienie i wosk (czasem na kilka kolorów po kolei)  

Oklejanki – naklejanie trzciny lub/i kolorowej włóczki, oklejanie kolorowymi wycinkami  

Naklejanki – naklejanie wycinanki z papieru  

Kraszanki – barwione na jednolity kolor  

Drapanki – wydrapywanie wzorów na zabarwionych kraszankach 

 

Jak pomalować pisanki określonymi kolorami (nie używając farbek) tradycyjnym sposobem:  
Żółty - liście brzozy i olchy, kora szakłaka i młodej jabłoni, drewno morwy, suszone kwiaty ja-

skrów polnych, majówka błotna, trzcina i rumianek, łuski zwykłej cebuli oraz igły modrzewio-

we.  

Czerwony - marzanna, kora kruszyny i dębu, olchowe szyszki, owoce czarnego bzu, suszone 

jagody, cebula.  

Pomarańczowy - marchwi i dyni oraz z połączenia czerwonego i żółtego  

Brąz - łupiny i korzenie orzecha oraz igliwie jodły. Bardzo ciemny brązowy - dębu i olchy.  

Złoty - Przez połączenie brązowego z żółtym  

Niebieski - owoce tarniny  

Fiolet - płatki ciemnej malwy, i mieszanie koloru czerwonego i niebieskiego  

Zieleń - niektóre trawy, zioła, w tym głównie pokrzywa, liście barwnika, młode żyto  

Czerń - wygotowane olchowe szyszki. 

 

Proces malowania pisanek 

Przystępując do malowania pisanek należy przygotować do tego materiały. Potrzebne będą: 

wydmuszki lub całe jaja, różnej wielkości igły, słomka, ocet, barwniki do tkanin naturalnych, 

pojemniki, łyżeczki, szmaty, pisaczek (inaczej dłutko) oraz świeca. Najpierw należy przygoto-

wać farby. W pojemnikach rozcieńczamy każdy kolor osobno wrzącą wodą, w odpowiedniej 

proporcji z octem. Barwniki są gotowe do pracy po wystygnięciu. Kiedy mamy przygotowane 

jaja ( uprzednio opróżnione z zawartości, wysuszone oraz na końcach nakłute igłą dziury), za-

palamy świecę, następnie rozgrzewamy pisaczek, nabieramy rozgrzany wosk, zalewamy otwo-

ry, które muszą być zamknięte, aby uchronić przed zalaniem farbą wewnątrz i nanosimy różne 

wzory na skorupie. Początkującym najlepiej byłoby narysować szkic dowolnego wzoru ołów-

kiem, a następnie gotowe wzory. 

             

              Zuza:) 
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Obrzędy wielkanocne i zwyczaje 
 

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. 

 
Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi 

wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi 

piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wa-

zonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

 
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! 

 
Szukanie zajączka 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana 

szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

 
Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. 

Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i 

choroby. 

 
Wielka Niedziela – dzień radości 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, 

poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego 

śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – 

czyli mazurka. 

 

 

          Zuzia:) 



Easter is observed on a Sun-

day between March 22 and 

April 25.  

The commonly stated rule, 

that Easter is the first Sunday 

after the full moon that occurs 

next after the vernal equinox, 

is somewhat misleading be-

cause it is not a precise state-

ment of the actual ecclesiasti-

cal rules.  

The actual conditions to deter-

mine the date for Easter are  

Easter must be on a Sunday; 

this Sunday must follow the 

14th day of the paschal moon; 

the paschal moon is that of 

which the 14th day (full moon) 

falls on or next follows the day of 

the vernal equinox; and 

the equinox is fixed in the calen-

dar as March 21. 

Easter is a religious holiday 

that commemorates the resur-

rection of Jesus Christ three 

days after his death by cruci-

fixion some 2,000 years ago. 

For Christians, Easter is a day 

of religious services and the 

gathering of family.  

The genesis of Easter was 

rooted in pagan gods that 

were worshiped prior to Can-

ada's existence; but for Can-

ada, Easter began and contin-

ues to be celebrated as a 

Christian event.  

In many churches Easter is 

preceded by a season of 

prayer, abstinence, and fast-

ing called Lent. This is ob-

served in memory of the 40 

days' fast of Christ in the de-

sert. In Eastern Orthodox 

churches Lent is 50 days. In 

Western Christendom Lent is 

observed for six weeks and 

four days. 

Ash Wednesday, the first day 

of Lent, gets its name from 

the practice, mainly in the Ro-

man Catholic church, of put-

ting ashes on the foreheads of 

the faithful to remind them 

that "man is but dust." Palm 

Sunday, one week before 

Easter, celebrates the entry of 

Jesus into Jerusalem. Holy 

Week begins on this day. Holy 

Thursday, or Maundy Thurs-

day, is in memory of the Last 

Supper of Christ with his disci-

ples. Good Friday commemo-

rates the crucifixion. 

Lent may be preceded by a 

carnival season. Elaborate 

pageants often close this sea-

son on Shrove Tuesday, the 

day before the beginning of 

Lent. This day is also called by 

its French name, Mardi Gras. 

The name Easter comes from 

Eostre (pronounced yo'ster), 

an ancient Anglo-Saxon god-

dess. In pagan times an an-

nual spring festival was held in 

her honor. Some Easter cus-

toms have come from this and 

other pre-Christian spring fes-

tivals. Others come from the 

Passover feast of the Jews, 

observed in memory of their 

deliverance from Egypt. 

The word paschal comes from 

a Latin word that means 

"belonging to Passover or to 

Easter." Formerly, Easter and 

the Passover were closely as-

sociated. The resurrection of 

Jesus took place during the 

Passover. Christians of the 

Eastern church initially cele-

brated both holidays together. 

But the Passover can fall on 

any day of the week, and 

Christians of the Western 

church preferred to celebrate 

Easter on Sunday the day of 

the resurrection. 

Many superstitions grew out of 

this custom — a cross bun 

kept from one Good Friday to 

the next was thought to bring 

luck, the buns were supposed 

to serve as a charm against 

shipwreck, and hanging a bun 

over the chimneypiece en-

sured that all bread baked 

there would be perfect. An-

other belief was that eating 

hot cross buns on Good Friday 

served to protect the home 

from fire. 

 

Easter Day 
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mgr Siarhei Kaptsiuh 

http://www.calendar-updates.com/info/holidays/canada/goodfriday.aspx
http://www.calendar-updates.com/info/holidays/canada/goodfriday.aspx
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Energa Czarni Słupsk- nie tylko ciężko pracują na parkiecie. Są też angażowani w różne akcje...  

Oto kilka z nich:  

 

Zbierają pieniądze na leczenie chorego Igora  

Na meczu z Basketem Kwidzyn przeprowadzona została licytacja stroju Mateo Kedzo, nr 20.  

Coś dla kobiet...  

8 marca w CH Jantar, z okazji dnia kobiet, koszykarze spotkali się z kibicami (paniami).  

Mateo Kedzo, Marcin Dutkiewicz, Omar Barlett, Mantas Cesnauskis i Hubert Pabian rozdawali autografy, pozowali 

do zdjęć itp.  

SP nr 5  

Omar Barlett, Bojan Bakić i Paweł Leończyk odwiedzili Szkołę Podstawową nr 5 w Słupsku i nagrodzili dzieci, które 

uczestniczyły w konkursie rysunkowym.  

Energa Czarni Słupsk  

Drużyna ze Słupska grająca w DBE  
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Mantas Cesnauskis  
Data urodzenia: 

22.07.1981  

Wzrost: 189 cm  

Waga: 77 kg  

Pozycja: Rozgrywający  

Numer: 22  

Paweł Leończyk  
Data urodzenia: 

05.10.1986  

Wzrost: 203 cm  

Waga: 115 kg  

Pozycja: Center  

Numer: 9  

Marcin Sroka  
Data urodzenia: 

20.03.1981  

Wzrost: 201 cm  

Waga: 97 kg  

Pozycja: Niski skrzydłowy  

Numer: 13  

Mateo Kedzo  
Data urodzenia: 

06.09.1984  

Wzrost: 207 cm  

Waga: 114 kg  

Pozycja: Silny skrzydłowy  

Numer: 20  

Oto "sylwetki" niektórych zawodników:  

MARTYNA 



Kącik muzyczny 
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50 Cent, Curtis James Jackson III (ur. 6 lipca 

1975 w Nowym Jorku) – amerykański raper. 

Konflikty  

Curtis miał konflikty z takimi artystami, jak: 

The Game 

Fat Joe 

Ja Rule 

Wu-Tang Clan 

Young Buck 

Cam'ron 

Rick Ross 

Lil Wayne 

Foxy Brown 

DJ Khaled 

Dyskografia  

Solo 

 

Get Rich or Die Tryin' (2003; Shady-

/Aftermath/Interscope)  

The Massacre (2005; Shady-

/Aftermath/Interscope) 

Curtis (2007; Shady/Aftermath/Interscope) 

Before I Self Destruct (2009; Shady-

/Aftermath/Interscope) 
 

Kompilacje  

Guess Who's Back? (2002; Full Clip) 

Get Rich or Die Tryin' - Soundtrack (2005; G-

Unit/Interscope) 
 

Niewydany  

Power of the Dollar 
 

G-Unit  

Beg for Mercy (2003) 

Terminate on Sight (2008)  

Gabi                                                                                                  



1. Na urodzinach kolegi: 

A) wyglądasz najlepiej 

B) siedzisz cicho 

C) jesteś dyżurnym rozśmieszaczem 

 

2. Twoje ulubione ubrania są w kolorach: 

A) modnych 

B) delikatnych 

C) wesołych 

 

3. W kółku teatralnym: 

A) grałabyś główną rolę 

B) nie chciałabyś być, bo to stres 

C) grałabyś różne śmieszne role 

 

4. Bardzo nie lubisz, gdy: 

A) nikt nie zwraca na Ciebie uwagi 

B) wszyscy o Tobie mówią 

C) jest smutno 

Jaki kwiatek przypominasz? 

Najwięcej A – jesteś różą 

 

Przypominasz elegancki dumny kwiat! 

Dbasz o urodę i lubisz być w centrum 

uwagi. Nie masz kłopotów z nieśmiało-

ścią. Ale uważaj, bo krok dzieli Cię od 

tego, byś popadł w samo zachwyt i 

został egoistą oraz… snobem. 

 

QUIZ 
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5. Przy ocenianiu zachowania w szkole zwy-

kle zarzucają Ci: 

A) brak koleżeństwa 

B) zbyt małą aktywność 

C) wygłupy na lekcjach i gadulstwo 

 

6. Ogłaszają wybory miss lub mistera szkoły. 

A) muszę zdobyć ten tytuł! 

B) to nie dla mnie! 

C) wystartuję tak dla „hecy” 

 

7.  Na wakacjach najchętniej zamieszkałbyś: 

A) w hotelu, w którym mieszkają gwiazdy 

B) w cichym, spokojnym miejscu 

C) tam, gdzie jest dyskoteka, na której można 

się wyszaleć 

ODPOWIEZI: 

Najwięcej B – jesteś stokrotką 

 

Cichy i nieśmiały, nikomu nie prze-

szkadzasz. Jesteś tu raczej lubiany 

choć… trudno powiedzieć, najczę-

ściej inni Cię nie zauważają. Wyjdź 

z cienia, odważ się pójść do ludzi, 

bo w dzisiejszych czasach zasada: 

„Siedź w kącie, znajdą Cię” spraw-

dza się coraz rzadziej. 

 

Najwięcej C – jesteś żonkilem 

 

Typ luzaka to ty. Jesteś dyżurnym 

rozśmieszaczem i błaznem. Masz 

poczucie humoru. Jesteś lubiany, 

bo potrafisz rozkręcić najbar-

dziej drętwą imprezę. Do wszyst-

kiego podchodzisz na luzie i na 

wesoło. Ale nie zapominaj, że na 

tym świecie są rzeczy poważne 

 

LENKA 



POZDROWIENIA 
Serdeczne pozdrowienia dla Zuzi, Ewy, Meny, Pysi i Żany od Izuś! Buziaczki 

Pozdrowienia dla całej klasy I „a” Gim. oraz dla p. Edyty Klimaszewskiej-Prędkiewicz 

Dla superprzystojniaka, Tomka – cicha wielbicielka 

Dla kochanych ziomków: Martyny, Pysi, Ewci i Tomaszka od Żany 

Dla kochanej psiapsiółki Meny – Żana 

Dla wspaniałych koleżanek, a szczególnie dla kochanej Marlenki życzy Ewunia z III „b” 

Pozdro dla Kosy (Wojtka) od ziomali z Gimnazjum 

Dla ukochanej Martynki Syrnyk od kochanej kuzynki Zuzi =) 

Gorące pozdrowienia dla Gabi, Gosi, Ewelinki, Pawełka i Kubusia =) Mała ;) 

Specjalne pozdrowienia dla Gosi, Eweliny, Malwiny i  Gabrysi – Kondzio 

Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z Gimnazjum – Kondzio 

Gorące pozdrowienia dla Gosiulki, Gabi i Malvki od Eweliny ;) 

Gorące pozdrowienia dla zwariowanego Konradka od Gosiulki i Ewelinu$ki :) Pozdro ;* 

Pozdrowienia dla Pawełka i Kuby od Gosi i Eweliny ;) 

Gorące pozdrowienia dla Martyny i Kingi z III „a” od Gosi i Eweliny. Buziaki ;* ;* 

Pozdrowienia dla Izuni – Zuzia =) 

Pozdrowienia dla Pati T. – Madzia ;) 

Serdeczne i słodkie pozdrowienia dla mojego kochanego Danielka. Szaleję za Tobą! – Cicha Wielbi-

cielka 

Gorące buziaki dla Izy, Zuzi, Meny, Żany i Pysi od Ewuni ;* 

Pozdrowienia dla Karolci S., Anety W., Dorci K., Amandy K. i  Mateuszka K. – Madzia 

Buziaczki dla Zuzi – Izuś ;)* 

Pozdrowienia dla Malvinusi, Gosieńki, Evelainy i Kondzia 

od Gabi x3 

Pozdrowienia dla chłopaków z III „b”! 

Pozdrowienia dla kochanego Jacka Ciska – wpadłeś nam w 

oko! Ciche Wielbicielki 

Dla superkumpeli Żani – Martyna 

Dla kochanej kuzyneczki Zuzi – Martyna 

Dla kochanej Marlenki od Martynki 

Dla Pysi od Tynusi 

Dla kochanego Tomcia – Synuś 

Dla Gosieńki od Tynusi ;) 

Pozdrowienia dla kochanych lasek: Anetki W., Karolci S., Dorotki K., Agatki L. i Alusi T.!!! Ko-

cham ;* ;* - Landryna 
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BARAN 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Masz szansę odkryć w swoim pozornie zwyczajnym życiu 

wiele niezwykłych 

zdarzeń. To również dobry moment na zerwanie z pewny-

mi schematami i 

przyzwyczajeniami, które są niekorzystne. 

 

BYK 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Możesz dostrzec swoje wnętrze, jak i otaczającą Cię rze-

czywistość w 

prawdzie, opadnie bowiem zasłona iluzji. Uda Ci się zinte-

grować swoje 

wewnętrzne siły. 

 

BLIZNIETA 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Masz ogromną szansę stać się twórcą. Możesz coś stwo-

rzyć, jeśli 

oczywiście tego chcesz. Staniesz przed trudnym wyborem, 

postaraj się 

znaleźć właściwe rozwiązanie. 

 

RAK 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

To będzie dla Ciebie intensywny czas. Postaraj się znaleźć 

chwilę czasu 

na odpoczynek i regenerację. Będziesz miał wiele okazji 

do świętowania i 

bawienia się. Wykorzystaj ten czas najlepiej, jak potrafisz. 

 

LEW 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu. Postaraj się nie 

brać na siebie 

zbyt wiele. Oceniaj swoje siły zanim podejmiesz decyzje. 

Pamiętaj, że 

każdy sam jest odpowiedzialny za swoje życie. 

 

PANNA 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Przyda Ci się dużo cierpliwości. Wszystko ma swój czas i 

miejsce. 

Przyspieszanie pewnych wydarzeń może bowiem dopro-

wadzić do tego, iż coś 

ulegnie całkowitemu zniszczeniu. 

 

  

WAGA 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Możesz spokojnie poddać się biegowi wydarzeń. Pojawi się 

samotność 

duchowa, co da Ci możliwość do zastanowienia się nad 

samym sobą. 

Wykorzystaj ten czas najlepiej, jak potrafisz. 

 

SKORPION 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Uda Ci się ułożyć pewną układankę Twojego życia. Zy-

skasz dzięki temu 

spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pojawi się obok Ciebie 

ktoś, komu 

przyda się Twoje wsparcie. Podziel się z kimś swoim bo-

gactwem. 

 

 STRZELEC 

23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Dojrzałeś już do podjęcia pewnych istotnych dla Ciebie 

decyzji. Masz 

szansę stać się Mistrzem. Pamiętaj jednak, że bycie Mi-

strzem, oznacza 

również skromność i pokorę, a nie wyższość nad innymi. 

 

KOZIOROZEC 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Zostaniesz obdarzony obfitością i pełnym znaczeniu tego 

słowa. Wiąże się 

z tym pełen wachlarz korzyści. Warto jednak przestać trzy-

mać się 

przeszłości, to co było nigdy nie wróci w tej samej formie. 

 

WODNIK 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Nie pozwól na to, by tłumione przez Ciebie emocje wybu-

chły. Postaraj się 

konstruktywnie je rozładowywać i w miarę możliwości na 

bieżąco. 

Wykorzystaj rady, których udzielasz innym do swojego 

życia. 

 

RYBY 
23.03.2009 - 31.03.2009 r. 

 

Jesteś już gotowy do podjęcia pewnych istotnych dla Ciebie 

decyzji. 

Będziesz miał wiele czasu na lenistwo. Pamiętaj jednak o 

zobowiązaniach, 

których się podjąłeś. 
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W szkole pani kazała narysować dzieciom 

swoich rodziców. Po chwili podchodzi do ma-

łego Jasia i pyta: 

- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

- Bo nie było łysej kredki.  

 

W szkole na lekcji geografii pani pyta dzieci, 

w którym kraju jest najcieplejszy klimat. 

- W Rosji - odpowiada Jaś.  

- Z czego to wnioskujesz? - pyta zdziwiona 

pani. 

- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad 

Wołgi ciocia przyjechała w trampkach. 

 

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

- Jaki pożytek mamy z gęsi? 

- Smalec. 

- I co jeszcze? 

- Smalec. 

- Jasiu, na czym śpisz w domu? 

- Na łóżku. 

- A co masz pod głową? 

- Poduszkę. 

- A co jest w poduszce? 

- Dziura. 

- A co wyłazi z dziury? 

- Pierze. 

- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z 

gęsi...? 

- Smalec. 

 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać...  

 

Nauczyciel polecił uczniom napisać wypraco-

wanie na temat: 

" Jak trzeba się uczyć? ". 

Jasio napisał: " Im więcej się człowiek uczy, 

tym więcej umie. Im więcej umie, tym więcej 

zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej 

umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. 

Więc po co się uczyć?!?  

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z ucznia-

mi: 

- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście we 

wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi. 

- Nawzajem, proszę pana!  

 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 ra-

zy: " Nigdy nie będę mówił do nauczyciela na TY ". 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 

200 ? 

- Bo cię lubię Kaziu ! 

 

Nauczyciel biologii pyta 

Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo 

kasztanowca ? 

- Po rosnącym na nim kasz-

tanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze 

nie ma ? 

- To ja poczekam..... 

 

Po kilku dniach nieobecności Jasio zja-

wia się w szkole i z tornistra wyciąga 

jakąś kartkę. 

Wychowawczyni pyta: 

- Czy to usprawiedliwienie twojej nieobecności od 

rodziców ?? 

- Nie, od porywaczy !  

 

Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał przez 

skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpoznaje w 

nim swego byłego nauczyciela języka polskiego. 

- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale 

na jutro napisze mi pan sto razy: " Nie będę przejeż-

dżał na czerwonym świetle ".  
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