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Życzenia na Święta Wielkiej Nocy 
 

 Pomalujmy Wielkanoc, 

pisanki w kolory tęczy. 

Tchnijmy radość w barwy wiosny 

 w żółty, zielony, niebieski. 

Chodźmy! Rozdajmy uśmiechy, 

 empatią twarze ubierzmy. 

Niech te święta będą piękne 

 i my wszyscy w te święta lepsi. 

Tego wszystkiego na Święta 

Wielkiej Nocy i na każdy dzień 
 
 
 

Czytelnikom 

 życzy Redakcja 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



WOŚP w Szkole Podstawowej  
w Nadrożu 

 

 W środę 12 

stycznia 2022 roku 

loterią fantową 

rozpoczęliśmy na sali 

gimnastycznej  

w naszej szkole akcję 

z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy. 

Loteria miała 

miejsce na trzeciej 

godzinie lekcyjnej. 

Całym wydarzeniem w naszej szkole od wielu lat kieruje Pani 

Katarzyna Brokos z pomocą innych nauczycieli.  

 Na początku losy „ciągnęły” najmłodsze dzieci. Później 

przyszła kolej na nas. Ja wylosowałem pluszowego pieska  

i puzzle. Moje 

koleżanki i moi 

koledzy z klasy oraz 

starsi uczniowie 

również cieszyli się 

z loterii fantowej. 

Nasza radość jest 

tym większa, że 

pieniążki zostały 

przekazane na 

szczytny cel – na 

konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od wielu 

lat niesie olbrzymią pomoc chorym ludziom. 

 To był szczególny dzień. Loteria bardzo nam się 

podobała, czekaliśmy na nią przez cały rok, ponieważ oprócz 

tego, że możemy 

dołożyć naszą małą 

cegiełkę do tego 

dobra, które czyni 

WOŚP, to bawimy 

się doskonale. 

Szczególnie 

zabawne jest  

wymienianie się 

fantami i to,  

że wszyscy w szkole 

z dumą noszą zabawki, wazoniki, kubeczki. Są to niezwykle 

cenne łupy. Już czekamy na przyszłoroczną loterię.   

 13 stycznia 

2022 roku w ramach 

WOŚP miała 

miejsce  

w naszej szkole 

kawiarenka, do 

której ciasta piekły 

mamy naszych 

uczniów. To było 

wspaniałe święto 

słodyczy. Mamy, jak 

wszystkim wiadomo, pieką najlepsze   ciacha, a   pieniążki   za 



słodycze trafiały do puszki WOŚP. 

 Z kolei 14 stycznia cała nasza szkoła, wszyscy 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy uczestniczyli w licytacji 

na rzecz Wielkiej 

Orkiestry 

Świątecznej 

Pomocy. 

 Było bardzo 

wiele rzeczy do 

wylicytowania, 

jedne podobały się 

nam bardziej, inne 

mniej. Najbardziej 

marzyliśmy o rybce, 

ale okazało się, że rybki na licytacji nie było. Pierwszą rzeczą 

wystawioną na licytację był bilet „Na niepytanie” dla całej 

klasy przez jeden dzień. Wzięliśmy w niej udział, ale niestety 

ktoś nas przebił. 

Chcieliśmy także 

wylicytować bilety 

na kręgle, ale suma 

za jaką 

wylicytowano je, 

przekraczała nasz 

budżet, więc 

odpuściliśmy. 

Bardzo duży udział 

w licytacjach brali 

uczniowie ze wszystkich klas. Udało im się zgarnąć naprawdę 
 

cenne przedmioty. Często są to małe dzieła sztuki 

przygotowane 

specjalnie na tę 

okazję. Nasza klasa 

wylicytowała 

średniej wielkości 

figurkę – aniołka, 

który ma nas 

chronić. 

Najważniejsze 

jednak było w tym 

wszystkim to, że 

mieliśmy okazję pomóc zdobyć jak największą sumę na WOŚP. 

 Uważam, że dzień był udany i cała akcja powiodła się. 

Po podliczeniu okazało się, że zebraliśmy 3 tysiące 693 złote. 

To dla nas naprawdę duża suma pieniędzy, która pomoże 

innym ludziom. 
 

 

 

Oliwier Kos, Krystian Krzeszewski, Julia Pryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność na rzecz WOŚP 
 

30 finał WOŚP już za nami, jednak pragnę podzielić się 

niezwykle ciekawym doświadczeniem. W tym roku kolejny raz 

mogłem kwestować jako wolontariusz WOŚP. Wraz z moją 

mamą zbierałem pieniądze do puszki przed kościołem Św. 

Anny w Żałem. Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

daje mi wielką radość, cieszę się z tego, że w ten sposób 

przyczyniam się do szerzenia dobra. Zawsze chętnie biorę 

w niej udział. W tym roku mimo ulewy oraz silnego wiatru nie 

zrezygnowałem z tej aktywności na rzecz innych ludzi. 

Sprawia mi to wiele satysfakcji i daje poczucie, że jestem 

potrzebny innym. 

 Zachęcam wszystkich, którzy mieliby ochotę pomagać 

innym, do pracy w wolontariacie. 
 

 

 

Michał Sitkowski       
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bal karnawałowy 
 

 8 lutego 2022 roku miał miejsce w naszej szkole bal 

karnawałowy dla najmłodszych dzieci. 

Uczestnicy 

zaprezentowali się  

w przepięknych 

strojach, a niektórych 

z nich trudno było  

z powodu przebrania 

rozpoznać. Oprawa 

muzyczna balu, który 

odbył się w Punkcie 

Przedszkolnym była 

doskonała, toteż dzieci świetnie się bawiły.  

Organizatorką i osobą, która czuwała nad całością 

imprezy była wychowawczyni Punktu Przedszkolnego Pani 

Anna Kleps. 
 

 

 

Redakcja „Szkolniaka” 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zbiórka PCK dla obywateli  
z Ukrainy 

 

25 lutego 

2022 roku w naszej 

szkole została 

ogłoszona przez 

opiekunkę 

szkolnego koła PCK 

- Panią Wiolettę 

Majewską zbiórka 

pieniędzy dla 

obywateli 

z Ukrainy, którzy 

bronią się przed 

najazdem wojsk rosyjskich i potrzebują pomocy. Nasza 

społeczność nie pozostała obojętna, każdy starał się wpłacić 

tyle, ile mógł. Dzięki 

wielkim, dobrym sercom 

naszych uczniów, ich 

rodziców, pracowników  

i nauczycieli zebraliśmy 

2300 złotych. Pieniądze 

zostały wpłacone na 

konto PCK. Przy okazji 

możemy przypomnieć 

sobie, iż PCK to 

wspaniała organizacja, 

która od wielu lat pomaga ludziom w potrzebie i zawsze jako 

pierwsza stara się 

organizować 

pomoc dla ludzi 

najbardziej jej 

potrzebujących. 

 W naszej 

szkole 

zorganizowaliśmy 

także zbiórkę 

rzeczy 

materialnych dla 

obywateli  

z Ukrainy. Przed szkołą wystawiliśmy pojemniki, do których 

każdy mieszkający w okolicy mógł włożyć swój dar i w ten 

sposób przyczynić się do pomocy naszym sąsiadom, którzy 

znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. 

 Dziękujemy w imieniu potrzebujących wszystkim, 

którzy okazali serce. 
 

 
 

Redakcja „Szkolniaka” 
 

 
 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubimy poezję 
 

Szkolny 

konkurs recytatorski 

dla dzieci od 3 do 9 

lat - „Lubimy 

poezję” odbył się  

w naszej szkole 9 

marca 2022 roku. 

Zorganizowały go 

Panie: Anna Kleps 

i Elżbieta 

Rutkowska. Celem 

konkursu było rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na piękno 

poezji, poznawanie wierszy polskich poetów, 

rozpowszechnienie kultury żywego słowa, rozwijanie języka, 

wyobraźni oraz zachęcanie uczniów do przezwyciężania 

własnej nieśmiałości 

poprzez występy 

przed publicznością. 

Zadaniem 

każdego uczestnika 

było przedstawienie 

jednego, wybranego 

przez siebie utworu 

poetyckiego. 

Jury  

w składzie: Wioletta 

Perzanowska, Monika Wietrzykowska, Robert Więczkowski 



dokonało oceny recytacji dzieci wg następujących kategorii: 
 

I Punkt przedszkolny 
 

1 miejsce – Jan Paszke 

2 miejsce – Antoni Nowatkowski 

3 miejsce – Lena Cielicka 
 

Wyróżnienie otrzymali: Lidia Górska i Kacper Czajkowski 
 

II Klasy 0 – I 
 

1 miejsce – Wiktor Kostrzewski 

2 miejsce – Szymon Żołnowski 

3 miejsce – Lena Wawrowska 

Wyróżnienie otrzymali: Izabela Sajdera, Marcelina Kłosińska, 

Maja Zglińska, Wiktor Kamiński, Jakub Bujanowski 
 

III Klasy II – III 
 

1 miejsce – Karolina Rakoczy 

2 miejsce – Maja Paradowska 

3 miejsce – Ewa Żołnowska 
 

Wyróżnienie otrzymali: Szymon Baliński, Zuzanna 

Kostrzewska, Marcelina Groszewska, Kacper Czarnecki 
 

 Nagrodzeni uczniowie obdarowani zostali nagrodami 

rzeczowymi, natomiast każdy uczestnik konkursu otrzymał 

pamiątkowy dyplom. 

Gratulujemy wszystkim dzieciakom, które odważyły się 

i wzięły udział w konkursie. 
 

 

 

Informacje przekazała Pani Anna Kleps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Konkursy z języka niemieckiego 
rozstrzygnięte 

 

  

Dnia 10 marca 

zostały 

rozstrzygnięte  

w naszej szkole 

dwa konkursy  

z języka 

niemieckiego 

przeznaczone dla 

uczniów klas IV- 

VIII. Były to: X 

Gminny Konkurs 

na słownik obrazkowy polsko- niemiecki- „Mein 

Bildwörterbuch” oraz X Szkolny Konkurs na kalendarz 

adwentowy 

polsko- 

niemiecki- „Der 

schönste 

Adventskalender”. 

Obydwa konkursy 

zostały 

zorganizowane 

przez nauczyciela 

języka 

niemieckiego 

 

w naszej szkole- 

Pana Marka 

Kwiatkowskiego. 

Ich celem było 

zwiększanie 

motywacji do 

nauki języka 

niemieckiego, 

utrwalanie  

i poszerzanie 

słownictwa  

z różnych 

zakresów tematycznych, a także rozwijanie talentów językowo- 

plastycznych dzieci. 

Zadaniem uczestników konkursu na słownik obrazkowy 

było wykonanie dowolną techniką słownika o formacie A4, 

składającego się z minimum 10 kart z wykorzystaniem 

słownictwa  

z wybranego 

zakresu 

tematycznego. 

Kalendarz 

adwentowy mógł 

mieć dowolną 

formę, a ważnym 

kryterium 

dotyczącym jego 

wykonania było 

wykorzystanie 

słownictwa dotyczącego czasu świątecznego. 



Uczniowie nagrodzeni w obydwu konkursach otrzymali 

dyplomy oraz nagrody książkowe Oto lista uczniów 

nagrodzonych: 
 

Konkurs na słownik obrazkowy polsko- niemiecki: 

I miejsce- Weronika Pryl (klasa VIII) 

II miejsce- Wiktoria Zażdżyk (klasa VIII) 

III miejsce- Julia Kaślewicz (klasa VIII) 
 

Wyróżnienia: 

Wiktoria Groszewska- klasa VII 

Dominik Brzozowski- klasa VI 
 

Dyplomy za udział: 

Julia Wąsicka-klasa VI 

Dorota Wireńska- klasa VI 

Natalia Gołębiewska- klasa VI (SP Kobrzyniec) 
 

Konkurs na kalendarz adwentowy polsko- niemiecki: 

I miejsce- Nina Kaczorowska- klasa IV 

II miejsce- Emilia Rutkowska- klasa VII 

III miejsce- Weronika Pryl- klasa VIII 
 

Wyróżnienia: 

Wiktoria Groszewska- klasa VII 
 

Dyplomy za udział: 

Krystian Krzeszewski/ Oliwier Kos- klasa V 

Wizyta Strażaków z OSP 
w Rogowie w SP Nadróż 

 

Dnia 10 i 11 marca 2022 r. w naszej szkole odbyły się 

szkolenia z pierwszej pomocy. Zostały one przeprowadzone 

przez 8 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie. 

Pierwszego dnia odbywały się zajęcia dla klas młodszych 

mianowicie I-IV. Całe spotkanie rozpoczęło się około 9:00. 

Dzieci nauczyły się, jak robić opatrunki. Dowiedziały 

się, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś się zadławi bądź straci 

przytomność i jak poprawnie przeprowadzić resuscytację 

krążeniowo- oddechową. 

W dniu 10 marca 

uczeń klasy IV- 

Jan Lazarowski, 

który został 

finalistą 

Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej 

otrzymał z rąk 

strażaków cenne 

nagrody rzeczowe 

oraz dyplom.  

O sukcesach naszego kolegi w wymienionym turnieju na 

szczeblu gminnym i powiatowym pisaliśmy w poprzednich 

numerach „Szkolniaka”. Do udziału w konkursie uczeń był 

przygotowywany przez Pana Marka Kwiatkowskiego. 

Gratulujemy Jasiowi ogromnej wiedzy i życzymy sukcesów  



w kolejnych edycjach turnieju. 

Drugiego dnia 

odbyły się zajęcia 

dla uczniów z klas 

starszych V-VIII. 

Wszyscy 

zgromadziliśmy się 

na sali 

gimnastycznej około 

9.00. Na podłodze 

przygotowane były  

4 stanowiska 

ćwiczeniowe. 

Najpierw wysłuchaliśmy krótkiego wykładu jednego ze 

strażaków.  

Następnie podzielono nas klasami na 4 grupy, ponieważ 

przygotowane były 

4 stanowiska 

ćwiczeniowe. Mojej 

klasie jako pierwsze 

przypadło 

stanowisko  

z opatrunkami. 

Nauczyliśmy się, 

jak postępować  

w sytuacji z otwartą 

raną. Robiliśmy 

profesjonalne opatrunki na kończyny i głowę. Wyglądaliśmy 

zabawnie z bandażami, więc nie obyło się bez żartów. 

Potem przeszliśmy do kolejnych stanowisk. Strażacy 

nauczyli nas, jak 

postępować  

w przypadku, gdy 

ktoś się zakrztusi. 

Każdy ćwiczył ze 

specjalnym 

urządzeniem 

przymocowanym 

do ciała, z którego 

przy 

odpowiednim 

podejściu i dość 

mocnym ucisku, wypadała piłeczka. Niektórym uczniom od 

razu udawało się to ćwiczenie, niektórzy musieli wykonać je 

kilka razy. 

 Później nastąpiła 10 – minutowa przerwa, po której 

wróciliśmy na salę i rozpoczęliśmy ćwiczenia na fantomach. 

Panowie strażacy 

objaśnili, co mamy 

robić i każdy po 

kolei uczył się 

wykonywać 

resuscytację. 

Przy ostatnim 

stanowisku 

ćwiczeniowym 

nauczyliśmy się, 

jak  prawidłowo 



ułożyć człowieka w pozycji bocznej bezpiecznej. Dwóch 

mężczyzn objaśniło nam krok po kroku, w jaki sposób mamy 

wykonać to ćwiczenie. Następnie ćwiczyliśmy w parach. 

Na koniec Panowie pochwalili nas i wręczyli nam 

upominki w postaci smyczy i długopisów. Podziękowaliśmy za 

ciekawą lekcję pierwszej pomocy i pożegnaliśmy się. 

Był to wspaniały dzień. Nauczyliśmy się wielu bardzo 

przydatnych w życiu czynności. Wiemy już, jak udzielić 

pierwszej pomocy, jak należy zachować się podczas sytuacji 

zagrażającej życiu. Poza tym bardzo miło spędziliśmy czas. Na 

początku trochę obawialiśmy się, że nie będziemy umieli 

wykonać różnych ćwiczeń, ale strażacy okazali się bardzo mili, 

sympatyczni i pomocni. Chętnie udzielali nam wskazówek  

i żartowali z nami. Dzięki takiemu podejściu na długo 

zapamiętamy to szkolenie. 
 

 

 

Weronika Pryl 

 

 

 

 
 
 
 
 

Wyjazd na Basen do RCS 
w Rypinie 

 

W dniu 18 marca 2022 roku uczniowie klas 4-8 z naszej szkoły 

wyjechali na basen do Rypina w ramach wycieczki szkolnej 

zorganizowanej przez naszą Panią od wychowania fizycznego - 

Katarzynę Brokos. Opiekowali się nami Pani i Panowie: Robert 

Więczkowski i Marek Kwiatkowski. 

Podczas wizyty na tym obiekcie zostaliśmy przeszkoleni 

przez ratowników . Wiemy już, jak powinniśmy się bezpiecznie 

zachowywać na 

basenie oraz jak 

korzystać  

z różnych atrakcji, 

które się tam 

znajdują. Panowie 

ratownicy, 

instruktorzy uczyli 

pływać tych, 

którzy jeszcze tego 

nie umieli. 

 Potem rozpoczęły się zabawy w wodzie oraz korzystanie 

z dużego basenu sportowego. Najbardziej podobały nam się 

zjazdy z ogromnej ślizgawki wodnej. Po zakończeniu kąpieli 

wysuszyliśmy się i przebraliśmy, potem wróciliśmy do szkoły. 

 Nasza wycieczka na basenie sporo nas nauczyła  

i sprawiła nam bardzo dużo radości. 
 

 

 

Aleksander Cielicki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces uczennicy  
Mai Paradowskiej 

 

 Troje uczniów z naszej szkoły: Maja Paradowska, 

Karolina Rakoczy oraz Wiktor Kostrzewski 21 marca 2022 

roku wzięło udział 

w 25 Konkursie 

Recytatorskim 

Twórczości dla 

dzieci w Rypinie. 

Maja 

Paradowska – 

uczennica klasy II 

zaprezentowała 

utwór pt. „Rupaki” 

Danuty Wawiłow 

i zdobyła I 

miejsce. Maja przygotowywała się do recytacji pod czujnym 

okiem Pani Iwony Silkowskiej. 

 Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów. 
 

 
 

Malwina Piasecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwszy Dzień Wiosny 
 

21 marca  

w naszej szkole 

obchodziliśmy pierwszy 

dzień wiosny. Jest to 

dzień samorządności. To 

znaczy, że tego dnia 

w szkole rządzą 

uczniowie. Jest wybrany 

nowy dyrektor i nowi 

nauczyciele.  

 Z tej okazji lekcje odbywały się w nieco inny sposób. 

Uczniowie klasy 7 i 8 mieli okazję poprowadzić zajęcia.  

O godzinie 9  miał 

miejsce apel, na którym 

zostały przekazane 

klucze nowemu 

dyrektorowi szkoły. 

Funkcję tę pełniła 

przewodnicząca 

samorządu szkolnego - 

Julia Kaślewicz. 

Nasi nowi nauczyciele 

i Pani dyrektor rozpoczęli lekcje z uczniami z poszczególnych 

klas. Uczniowie, a właściwie nowi nauczyciele musieli włożyć 

wiele wysiłku, by wszystko zorganizować. Został im także 

przydzielony pokój nauczycielski, w którym mogli   spędzić   

miło   czas   na  przerwach,  chwilę  odpocząć, podzielić się 

wrażeniami z lekcji z  koleżankami i kolegami. Uczniowie 

rządzili szkołą przez 3 godziny, później wszystko wróciło do 

normy. Najbardziej zadowoleni ze swojej nauczycielskiej 

profesji byli ci uczniowie, którzy pracowali  

z przedszkolakami. 

 Później dzieci z przedszkola i zerówki poszły na spacer, 

aby spalić marzannę i pożegnać zimę, a powitać wiosnę. 

 Mam nadzieję, że ten dzień wszyscy spędziliśmy  

w radosnej atmosferze i na pewno wszyscy zapamiętamy go na 

długo. 
 
 

 

Emilia Rutkowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Światowy Dzień Wody w SP Nadróż 
 

22 marca dzieci ze Szkoły Podstawowej im.  

Z. Padlewskiego w Nadrożu obchodziły Światowy Dzień 

Wody.  

Z tej okazji 

wszyscy przyszli ubrani na 

niebiesko. 

 Ten dzień miał na 

celu rozwijanie 

zainteresowań dzieci 

o otaczającym je świecie 

oraz rozbudzenie poczucia 

odpowiedzialności za 

istniejące zasoby wody 

pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia 

ludzi, zwierząt oraz roślin. 
 
 

 

Informacje przekazała Pani Anna Kleps 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zwyczajach związanych 
z Wielkanocą 

 

W tym roku święta Wielkiej Nocy obchodzimy w kwietniu, ale 

już teraz pragniemy przypomnieć niektóre zwyczaje związane 

z tym radosnym czasem. 
 

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. Połknięcie jednej poświęconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za 

obraz lub włożone do wazonów palemki 

chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością 

sąsiadów. 
   

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. 
 

 



Topienie Judasza 
 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka 

Środa. Młodzież, 

zwłaszcza chłopcy, topili 

tego dnia Judasza. Ze 

słomy i starych ubrań 

robiono wielka kukłę, 

którą następnie wleczono 

na łańcuchach po całej 

okolicy. Przy drodze 

ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec 

wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten 

sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 
 

Wielkie grzechotanie 
 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. 

Obyczaj ten był okazją do 

urządzania psot. Młodzież 

biegała po mieście  

z grzechotkami, hałasując 

i strasząc przechodniów. 

Do dziś zachował się 

zwyczaj obdarowywania 

dzieci w Wielkim 

Tygodniu grzechotkami. 
 

 

 

 

 

Pogrzeb żuru 
 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do 

święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” 

– potrawy spożywanej przez cały post, 

kiedy więc zbliżał się czas radości 

i zabawy, sagany żuru wylewano na 

ziemię. 

 
 

Wieszanie śledzia 
 

W równie widowiskowy sposób 

rozstawano się też ze śledziem – 

kolejnym symbolem Wielkiego Postu.  

Z wielką radością i satysfakcją 

„wieszano” go, czyli przybijano rybę do 

drzewa. W ten sposób karano śledzia za 

to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 
 

Święconka 
 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie 

należało tego dnia poświęcić koszyczek (a kiedyś wielki kosz) 

z jedzeniem. Nie mogło w nim 

zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 

Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 

(na znak, że kończy się post). Święcono 

też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej 

i śmierci została zwyciężona przez 

słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu –  

i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego 



dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 
 

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. 
 

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. 

 

Szukanie zajączka 
 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po 

zakończeniu śniadania, wspólna  zabawa – zwana  szukaniem 

zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanocne jajo 
 

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia 

i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym 

jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie 

wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. 

Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie 

przysłowie ludowe mówi: „Jeśli my, chrześcijanie 

zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi 

koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną  

i odpędzają złe uroki, są 

symbolem serca i miłości. Jajko 

jest formą najbardziej doskonałą. 

Zawiera wszystkie konieczne dla 

odżywienia organizmu składniki: 

białko, tłuszcz, sole mineralne  

i witaminy. Ma około 100 kalorii. 
 

Wiadomości zostały zaczerpnięte z książki „Zwyczaje i obrzędy. Rok 

polski” Renaty Hryń – Kuśmierek oraz opowieści naszych babć 

i dziadków. 

 



Próby poetyckie naszych uczniów 
 

Idzie wiosna 
 

Śnieg na polach już zaginął. 

I zimowy chłód już minął. 

Czas pożegnać się z mrozami. 

I ciepłymi sweterkami. 

Teraz przyszła wiosny zmiana, 

Czas narcyza , tulipana. 

Witaj nam wiosenko miła 

Obyś długo u nas zagościła! 

Grzej słoneczkiem jak co roku, 

Zieleń doda ci uroku. 
 
 

Krystian Krzeszewski klasa V 
 

Pomoc 
 

Wszyscy razem dziś jesteśmy, 

Polacy, Ukraińcy w jednym rzędzie stoimy 

Wszyscy pomagamy, 

żeby dzieci i ich mamy 

czuły się bezpiecznie i spokojnie, 

by przeciwdziałać przemocy i wojnie. 

Przecież to nie dzieci wina, 

że trwa wojna i cierpi Ukraina. 

Łza gorzka się w oku kręci, 

każdy do pomocy ma dziś chęci. 

Przykro, że ludzie, co mają serca ze stali 

napadają, niszczą. Polacy swą dobroć pokazali. 
 
 

Natalia Balińska klasa V 

 
 

 

KTO PRAGNIE NAGRODY LOSOWAĆ 

I UMIE NIEŹLE GŁÓWKOWAĆ 

NIECH SZKOLNIAKA KUPUJE 

I ZAGADKI SPRAWNIE ROZWIĄZUJE !!! 
 

A oto kolejna zagadka  

w naszym pisemku „Szkolniak” 
 

Co to za pani zimę od nas pożegnała? 

Mróz i śnieg już z Polski odegnała. 

Poszły daleko te zimy oznaki, 

Zaraz zakwitną przebiśniegi i sasanki. 

W lesie i w gaju zrobi się zielono, 

Zakwitną maki na czerwono. 

Pozmieniało się wszystko na świecie. 

Czy Wy Drodzy Uczniowie kto to, już wiecie? 
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