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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy Wam Drodzy Czytelnicy 

dużo zdrowia i radości, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz mnóstwo wiosennego słońca 

i odpoczynku od nauki. 

Redakcja Gazetki Koła Polonistycznego 
 

 
Tekst życzeń: Ewa Kajzer, kl. 7c 

Zdjęcie: Paulina Strzelczyk, kl. 6a 

Wiersz: Anna Kasperek, kl. 7a 

Idą wielkanocne Święta! 

W Bielsku każdy to pamięta, 

Ludzie się po sklepach snują, 

Koszyk już przygotowują. 

Mama robi już babeczkę, 

Dzieci stroją pisaneczkę, 

Ludzie baranki kupują, 

Wszyscy w Bielsku święta czują. 

Wszyscy czegoś życzą wszystkim 

I moc życzeń jest dla bliskich 

Pojawia się w nich też zdrowie 

Czego z serca życzę Tobie.                               
 

Zespół redakcyjny: 

Ewa Kajzer (opiekun numeru), Oskar Rusinek, Sandra Sztajno, Anna Kasperek, Marta Praszkiewicz, Paulina 

Strzelczyk, Oliwia Zając 

Opiekun Koła Polonistycznego: Anna Bosak 
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Zbiór ciekawostek opracował Oskar Rusinek, klasa 7a 

 
 

o Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień 

kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię 

Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.  

o Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych 

w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 

28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez 

Socjalistyczną Partię Ameryki.  

o Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w: Albanii, Algierii, Armenii, 

Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Fasom, 

Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mongolii, 

Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, 

Wietnamie, Włoszech, Zambii i Tunezji. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym 

kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki.  

o W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych 

podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki i rajstopy, 

a później tulipany.  

o Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli 

demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet 

i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.  

 
 

 
W publikacji wykorzystano informacje ze stron internetowych: wikipedia.org; 
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Garść informacji o zwyczajach związanych ze 

Świętem Wielkiej Nocy 
Zebrała Kinga Chanek, klasa 7a 

  
 

Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto 

w religii chrześcijańskiej, ustanowione na 

pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. 

Obchodzi się je w pierwszą niedzielę po 

pierwszej pełni księżyca, czyli między 22 marca 

a 25 kwietnia. Wielkanoc poprzedza 40-dniowy 

Wielki Post, którego siedem ostatnich dni 

nazywa się Wielkim Tygodniem. Umartwianie 

ciała ma sprzyjać porządkowaniu własnego 

wnętrza, jak też porządkowaniu domów i obejść. 

Niedziela Palmowa - rozpoczyna Wielki 

Tydzień. Kiedyś w Polsce nazwana 

"Wierzbną", ponieważ gałązki wierzby 

zastępowały palmy. 

 

Zakaz pieczenia chleba - w okresie tygodnia przed 

Niedzielą Palmową aż do Wielkiego Tygodnia 

gospodynie nie mogły wypiekać chleba. Złamanie 

zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś suszy. 

Dlatego winna gospodyni zostawała ukarana 

WYRZUCENIEM JEJ I JEJ GARNKÓW do pobliskiej 

wody.  
 

Pogrzeb żuru i śledzia - w dawnych czasach okres postu był bardzo ściśle 

przestrzegany, ograniczono spożywanie mięsa, cukru, nabiału. Jedzono praktycznie tylko 

żur i śledzie, dlatego w Wielki Piątek urządzano tzw. pogrzeb żuru i śledzia.  

Wszyscy mieszkańcy wsi z okrzykami i radością zakopywali w przygotowanym dole 

"znudzone pożywienie", z którym rozstawali się na cały rok. 

Topienie Judasza - w Wielką Sobotę topiono wielką kukłę Judasza.  

Po przeciągnięciu jej przez całą wieś, wrzucali ją do wody i obrzucali kamieniami do 

momentu, aż pójdzie na dno. 
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Święconka - w Wielką Sobotę odbywa się 

święcenie pokarmów, które później 

spożywamy na świąteczne śniadanie. 

W zależności od regionu zawartość 

koszyczka różni się, ale w każdym nie może 

zabraknąć: jajka, baranka, soli, chleba, 

kiełbasy, chrzanu. 

 

Niedziela zmartwychwstania Jezusa - Wielka Niedziela rozpoczyna się 

od uroczystej mszy rezurekcyjnej późnej rodzina zasiada przy świątecznym stole, 

by podzielić się jajkiem i spożyć śniadanie. 

 

Pisanki - pochodzenie tradycji malowania 

pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor 

symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski 

oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na 

krzyżu krew Jezusa, barwa zielona, brązowa i 

żółta wyrażają radość. W naturalny sposób 

jajka można zafarbować gotując w łupinach 

cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu. 

Śmigus dyngus, czyli lany poniedziałek      

- pogańskie święto symbolizujące budzenie 

się przyrody do życia  oraz oczyszczanie 

z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, 

że im mocniej oblana panna, tym większe 

szanse na szybsze zamążpójście. 

 

 

Zajączek - zabawa wielkanocna, polega 

na tym, że po świątecznym śniadaniu wszyscy 

zebrani chodzą po domu i szukają ukrytych 

prezentów. 

Wykorzystano zdjęcia ze stron: www.kultura.wierzchoslawice.pl/warsztaty-tworzenia-palm-wielkanocnych; www.pm4zamosc.pl/praca-w-domu/grupa-4/piatek-
10-04-2020-temat-dnia-smigus-dyngus-na-wesolo; zielonyszlak.com.pl/zdrowy-styl-zycia/663-historia-zajaca-wielkanocnego 

Zdjęcie pisanek na zielonym tle: Paulina Strzelczyk, klasa 6a 
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Z panem Markiem Janikiem 

o wiośnie, pracy i tradycjach wielkanocnych 
rozmawia Sandra Sztajno, klasa 6a 

 

Czy lubi Pan wiosnę?   

Chyba jest moją ulubioną porą roku. Wiosna i jesień, te dwa okresy są dla mnie 

najpiękniejsze, ale wiosnę lubię najbardziej.  

Która tradycja wielkanocna która jest Panu najbliższa?  

Jest ich kilka, na pewno święcenie pokarmów, śmigus-dyngus. Dla mnie też ważną tradycją 

jest nocne czuwanie w kościele, przed samą Wielkanocą. Śniadanie wielkanocne jest dla 

mnie bardzo ważne, ponieważ spędzam go z rodziną, dzielenie się jajkiem. Na wsi, na której 

mieszkam, jest taka tradycja, że skorupki z poświęconych jajek rozdrabnia się na pył i się 

idzie wzdłuż ogrodu, wzdłuż płotu i się te skorupki rozsypuje. To taki symbol ochrony przed 

złem.  

Kim chciał Pan zostać będąc dzieckiem?  

Chciałem zostać archeologiem, fascynowały mnie książki archeologiczne. Jako dziecko 

zawsze marzyłem, że będę tym, który odkryje coś nowego i nietypowego.   

Dlaczego wybrał pan zawód nauczyciela katechety?  

Nie ja wybrałem, to mnie wybrano. Po prostu któregoś dnia ksiądz proboszcz, śp. Józef 

Szczypta, przyszedł zapytać mnie czy chciałbym uczyć w szkole.  Ja pracowałem w innym 

zakładzie pracy i powiedziałem, że w zasadzie mogę.  Dlatego zostałem katechetą. Nie 

dlatego, że planowałem, tylko, że jakoś Pan Bóg “wziął” proboszcza i powiedział, żeby wziął 

tego Marka, bo będzie z niego katecheta.  

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?  

Najbardziej lubię tworzyć relacje z uczniami, dzielić się tym, co doświadczam. Dla mnie 

wiara jest czymś bardzo ważnym, dlatego dzielę się swoją wiarą i staram się przekazywać 

ją innym.  

Co chciałby Pan zmienić w swojej pracy?  

Chciałbym pogłębiać swoją wiarę. Gdybym miał jeszcze większą wiarę, taką, która czyni 

cuda, to dzięki temu katecheza byłaby jeszcze prostsza. Mógłbym na niej pokazać wiarę 

z tej strony pięknych cudów, które Pan Bóg może dokonać przez ręce człowieka.  
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Międzynarodowy Dzień Poezji 
Informacje zebrał Oskar Rusinek, klasa 7a 

 

Dzień Poezji był kiedyś obchodzony 

5 października. W drugiej 

połowie XX wieku społeczność 

światowa zaczęła go 

obchodzić 15 października, w dniu 

urodzin Wergiliusza, wybitnego 

poety starożytnego Rzymu. Tradycja 

obchodów tego święta 

w październiku utrzymuje się 

w wielu krajach, czasem w innym 

dniu lub w listopadzie.  

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Poezji 

święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO 

jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w 

Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i 

nauczania poezji na całym świecie. 

  

W publikacji wykorzystano informacje ze stron internetowych: wikipedia.org; 



KRZYŻÓWKA WIOSENNA - dodatek 

Opracowanie: Ewa Kajzer, klasa 7c 
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       8.   2                

                       

                       

    9. 4                     

                      

     10.                     

1) Wrzucana jest do wody na pożegnanie 
zimy. 

2) Budzą się ze snu zimowego.  

3) Pierwsze wiosenne kwiaty. 

4) Trzeci miesiąc roku. 

5) „W marcu jak w ….” 

6) Roztapia się wiosną. 

7) Kolor kojarzący się z wiosną. 

8) Zielone rosną na drzewach. 

9) Wiosną świeci mocniej na niebie. 

10) Powracają z ciepłych krajów. 

 
Z ponumerowanych liter od 1 do 6 utwórz hasło.  

 

1 2 3 4 5 6 

 


