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marzec – kwiecień 2006r. 

 
Wiosna – cieplejszy wieje wiatr. 

Wiosna – znów nam ubyło lat. 
Wiosna – wiosna wkoło, rozkwitły bzy. 

Śpiewa – skowronek nad nami. 
Drzewa – strzeliły pąkami. 

Wszystko – kwitnie wkoło i ja i ty. 
 

Skaldowie 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferie nie całkiem zimowe, ale wesołe 
 

Mimo braku śniegu i lodu ferie zimowe dla 
80-osobowej grupy dzieci z naszej szkoły wcale nie 
były nudne. Dla nich bowiem placówka 
przygotowała atrakcyjne formy spędzenia wolnego 
czasu już od pierwszego dnia ferii.  

Wszystkich uczestników zimowiska 
podzielono na grupy po 40 osób, tak aby w każdym 
tygodniu dzieci miały zagwarantowane jak najlepsze 
warunki do zabawy. 

Nad ich bezpieczeństwem czuwali 
nauczyciele i wychowawcy świetlicy, realizacją 
zadań kierowały: Joanna Duszeńko oraz Maria 
Wróblewska. 

Każdego dnia największym 
zainteresowaniem  dzieci cieszyły się zajęcia w 
salach komputerowych oraz gry i zabawy sportowe. 
Z nie mniejszym zapałem wszyscy brali udział w 
konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych. 
Kto wolał się wyciszyć, mógł obejrzeć film lub 
pograć w szachy. Aby nie spędzić całego dnia w 
murach szkoły, zorganizowano wycieczki do Straży 
Pożarnej, na Komisariat Policji, do Lubskiego Domu 
Kultury. Tu dzieci brały udział w zajęciach nauki 
śpiewu oraz z radością wytańczyły się na dyskotece 
karnawałowej. Zgodnie jednak przyznały, że 
największą atrakcją zimowiska były wyjazdy na 
basen do Żar, które zrealizowano dzięki 
zaangażowaniu dyr. Dariusza Sidelnika. 

Bardzo ważny jest fakt, iż żadne dziecko nie 
było głodne w trakcie zabaw, gdyż kuchnia szkolna 
każdego dnia serwowała smaczne obiady, częściowo 
finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Liczba uczestników zimowiska dowodzi, jak 
potrzebne było jego zorganizowanie, jak ważne jest, 
aby uczniowie nie byli pozostawieni w wolnym 
czasie samym sobie, ale by mogli choć kilka godzin 
dziennie spędzić ciekawie, wesoło, pożytecznie. 
Dzięki temu wróciły po feriach z nowym zapasem 
sił do nauki.  

                           (red.) 
 

Biwak w Świbnej 
 

 Zuchy z klas trzecich naszej 
szkoły brały udział w harcerskim biwaku 
w Świbnej. Byli tam także harcerze z 
Olszyńca, Grabika, Żar. Wiek 
uczestników był bardzo zróżnicowany. 
Były tam dzieci od 9 lat i młodzież 
siedemnastoletnia. Najmłodszymi 
uczestnikami były nasze zuchy z 
Gromady Zuchowej „Gumisie”. Różnica 
wieku nie przeszkodziła jednak w 
realizowaniu założeń programowych i w 
wesołych, harcerskich zabawach. 
 A cele były bardzo doniosłe. 
Podstawowym była integracja Gromady 
Zuchowej „Gumisie” z drużynami 
harcerskimi, zapoznanie z działalnością 
harcerzy i realizowanie zadań w ramach 
wybranego prawa harcerskiego. 
 Ważne było też rozbudzenie więzi 
emocjonalnej między harcerzami z 
różnych środowisk, bo tylko wówczas 
harcerstwo będzie realizowało jednolite 
założenia i stanie się ciekawsze.  

Biwak ten zachęcił zuchów z klas 
trzecich do wstąpienia do harcerstwa. 
Drużyna ta powstanie w przyszłym roku 
szkolnym. 
 Z harcerskim pozdrowieniem 
 Czuwaj! 
 

Dh Lidia Kowalska 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W PODZIĘKOWANIU  RODZICOM 
 

Dnia 7 marca po południu sala 
widowiskowa Lubskiego Domu Kultury 
wypełniła się  gośćmi zaproszonymi przez 
dyrekcję i wychowawców naszej szkoły na 
uroczystość rozdania listów gratulacyjnych 
rodzicom uczniów, którzy osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki w nauce oraz mogą służyć za 
wzór zachowania.  

Witając przybyłych rodziców, dyr. 
Dariusz Sidelnik podkreślił, że na sukcesy 
edukacyjne wychowanków szkoły składa się 
wspólny wysiłek ucznia i nauczyciela, ale przede 
wszystkim troska rodziców o zapewnienie 
dziecku optymalnych warunków do rozwoju 
intelektualnego. Listy gratulacyjne to forma 
podziękowania za trud wychowawczy, którego 
efektem są wysokie średnie po półrocznych 
zmaganiach z wiedzą.  

Dumni ze swych dzieci byli wszyscy 
rodzice odbierający listy z rąk dyrekcji, 
dodatkowo paniom w przeddzień ich święta 
wręczano symboliczny kwiatek. Miłe i 
satysfakcjonujące chwile przeżyli także ci 
rodzice, którzy zostali wyróżnieni dyplomem 
„Przyjaciel Szkoły” za  wielkie zaangażowanie 
w pracy na rzecz klasy i placówki. Bez nich 
wiele akcji i działań zakończyłoby się 
niepowodzeniem.  

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy 
zaproszeni goście podziwiali umiejętności 
wokalne, recytatorskie i taneczne uczniów, 
którzy zaprezentowali godzinny barwny spektakl 
przygotowany przez  Małgorzatę Cichocką i 
Urszulę Pociechę.  
Uroczystość rozdania listów gratulacyjnych to 
nie tylko podsumowanie półrocznej wytężonej 
pracy, to także doskonała okazja do poznania 
najlepszych uczniów w szkole, pochwalenia się 
ich największymi sukcesami, a tym samym do 
promocji placówki w środowisku. 
   A oto „Przyjaciele Szkoły”: Grzegorz 
Kucharski, Joanna i Sebastian Przybyła, Marek 
Kawalir, Mariusz Korżel, Anna Rogalska,  
Hieronim i Wioletta Nawrot, Ewa Szydłowska, 
Robert i Anna Łanda, Zbigniew Żegleń, 
Agnieszka Gembara, Janina Adamkiewicz, 
Wojciech Bielecki, Bożena Hirsch, Beata 
Kucharska, Grażyna Samonek, Anna Terlecka, 
Jolanta Baranowska, Irena Nakonieczna, 
Katarzyna Dłuska, Klaudia Matuszek, Marek 
Gawrych, Anna Stodolska, Zofia Sadowska. 

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE? 
 
 Aby zachęcić uczniów do czytania 
książek, biblioteka szkolna przez cały rok 
organizuje wiele konkursów i imprez 
czytelniczych. Konkursy są różnorodne i dla 
wszystkich przedziałów wiekowych. Cieszą się 
dużym zainteresowaniem dzieci. Ostatnio 
mogły wykazać się w konkursie „Rusz 
główką” (zagadki, rebusy, quizy), w 
kalamburach literackich – to zawsze jest 
świetna zabawa dla uczestników i widzów. 
 Comiesięczne konkursy „Pytania – 
zagadki” mobilizują do poszukiwania 
odpowiedzi w wielu książkach, a zachętą są 
nagrody losowane co miesiąc. 
 Na początku drugiego semestru 
uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na 
czytelnika. W tym roku po obejrzeniu 
inscenizacji, w której wystąpiły postacie z 
bajek, pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
ślubowanie i otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
 Przez cały rok szkolny trwa konkurs na 
Czytelnika Roku, w którym bierze się pod 
uwagę ilość przeczytanych książek oraz udział 
w konkursach. 

Ada 
 

Z WIZYTĄ W TEATRZE 
 

10 marca 2006 roku uczniowie klas IIa, IIIa i 
IIIb pojechali na wycieczkę do Zielonej Góry. W 
teatrze obejrzeli przedstawienie pt. ,,Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Dzieci znały 
treść bajki. Była to jej uwspółcześniona wersja. 
Aktorzy zaprezentowali małym widzom mnóstwo 
piosenek i współczesnego tańca. Udział w 
spektaklu brali aktorzy i marionetki. Na oczach 
widzów zmieniała się dekoracja. Piękne stroje 
oczarowały wszystkich. Gra świateł i efekty 
specjalne sprawiły, iż dzieci wyszły z 
przedstawienia zachwycone. 

Niejednokrotnie podczas spektaklu maluchy 
wstawały z miejsc lub podpowiadały aktorom. 
Sympatię oczywiście zdobyła Śnieżka i 
krasnoludki. Zła macocha wzbudzała lęk i trwogę.  

Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie z 
teatrem. Wypada mieć nadzieję, że nie był to 
ostatni raz. Po przedstawieniu udaliśmy się na 
krótki spacer ulicami miasta. Pogoda bowiem nie 
zachęcała do dłuższych spacerów.  

Do domu dzieci wróciły pełne wrażeń. 
                                                     D. Modrzejewska 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

KRASOMÓWCY O NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE 
 

 Humaniści mieli okazję zdobyć nagrody w konkursie krasomówczym „Legendy i anegdoty o 
Lubsku – czyli pięknie opowiadamy o tym, co nam bliskie”, jaki odbył się w szkole 9 marca. 
 Ta nietypowa forma edukacji regionalnej zrodziła się w głowach organizatorek konkursu: 
Danuty Gawron, Małgorzaty Cichockiej, Agnieszki Cierebiej. Panie założyły sobie ambitne cele: 
upowszechnianie kultury żywego słowa, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, 
promocja miasta. Wszyscy uczestnicy konkursu przygotowali pięciominutowe wystąpienia 
popularyzujące Lubsko i okolice. 
 Okazało się, że o naszej małej ojczyźnie można opowiadać zajmująco i barwnie, uczniowie na 
nowo odkrywali uroki miasta i okolic, zabytki i ich przeszłość, rozbudzając przy tym zamiłowanie do 
pięknej mowy. Jury po wysłuchaniu opowieści wytypowało zwycięzców:  

- pierwsze miejsce zdobył Mateusz Biczak z kl. VIa, 
- drugie miejsce zajęła Ewelina Krzak z kl. VIa, 
- na trzecim miejscu uplasował się Emanuel Pawłowski z kl. IVb. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

 W dniach 22 – 24 marca trwały w naszej 
szkole rekolekcje. Rozpoczęły się hasłem: „Nieś 
nadzieję najbiedniejszym”, wiązało się ono z 
hasłem Eucharystycznym głoszonym przez 
papieża Benedykta XVI. Przez pierwsze dwa dni 
wszyscy przebywali w szkole, uczniowie 
przygotowywali się do zajęć, jakie zaplanowały 
panie katechetki: Joanna Lisicka i Grażyna 
Prodeus. W klasach powstały piękne obrazy 
przedstawiające marzenia dzieci oraz plakaty 
zachęcające do pomocy innym w realizacji ich 
marzeń. 
 Ciekawie upływał czas w sali 
gimnastycznej, gdzie rekolekcjonista ks. 
Jarosław Zagozda zapraszał dzieci do udziału w 
scenkach religijnych, zachęcał do modlitwy i 
śpiewu. 
 Wysłuchaliśmy także wielu mądrych 
słów o rodzinnym szczęściu i wzajemnej 
życzliwości na co dzień, jakie skierowały do nas: 
kurator sądowy Czesława Kojtych oraz pani 
pedagog Maria Firlik.  
 Ostatni dzień rekolekcji zakończył się 
spowiedzią oraz uczestnictwem we Mszy św. Po 
tych dniach pozostały nie tylko czyste serca, ale 
także wystawa prac uczniowskich, z których 
najpiękniejsze zostały nagromadzone przez panią 
katechetkę Grażynę Prodeus. 
 

                                          
 
                                     
 
 
 
 
 
 

DZIECI PAMIĘTAJĄ 
 
   Papież Jan Paweł II bardzo kochał dzieci, a 
one garnęły się do Niego. 
   Nie mogliśmy zapomnieć o dniu 2 kwietnia – 
pierwszej rocznicy śmierci naszego wielkiego 
Polaka, uczciliśmy w szkole ten pamiętny 
dzień. Z zadumą przystawaliśmy przed 
portretem Papieża, obok którego płonęły 
znicze, stały piękne kwiaty. Podziwialiśmy 
prace najmłodszych dzieci wyeksponowane na 
wystawie „Papież we wspomnieniach”, którą 
zorganizowano w holu szkoły z inicjatywy 
pani Danuty Modrzejewskiej. Swoje prace 
dołączyli także uczniowie z klas starszych. 
   W poniedziałek 3 kwietnia na uroczystym 
apelu pełni smutku wysłuchaliśmy wierszy o 
naszym Papieżu, wspólnie zaśpiewaliśmy 
pieśń „Barkę” 
   Jednego jesteśmy pewni – na zawsze 
pozostaniesz Ojcze Święty w naszych sercach. 
 

Patrycja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLNE ORŁY- NAJLEPSI SPOŚRÓD NAS 
 

Pół roku ambitnej, systematycznej i pilnej pracy musi przynieść efekty .Wiedzą o tym 
najlepsi uczniowie, dla których odkrywanie i poznawanie nowych tajemnic wiedzy to pasjonująca 
przygoda zakończona sukcesami, które cieszą i napawają dumą. Prymusi ze wszystkich  klas 
zasłużyli na gratulacje za ich wysokie średnie ocen, czym sprawili radość swoim rodzicom i 
nauczycielom.  

 
 
Ze swoich wyników cieszą się:  

kl. I a: O. Szydłowska, J. Włodarczyk, A. Łanda, K.Oryga  
 

kl. I b: P. Ziemba, A.Zaród, W.Stemler , W. Steczyńska, M. Sobczak, J. Płońska, N. 
Perzanowska, I. Matuszek, M. Madej 
 

kl. II a: Baranowska, Białoska, Boczańska, Gorczyca, Szafrański, Kmiecik, Krzesińska, 
Mickiewicz, Paś, Żyluk 
 

kl. II b: Kamil Baczyński, Weronika Budzianowska, Kamila Czepanik, Paulina Przygoda, 
Dominik Rałowiec, Patrycja Stodolska, Klaudia Strauss 
 

kl. III a: Natalia Janas, Nikoletta Gawrych, Oliwia Gawrych, Mateusz Choiński, Klaudia 
Kawulska, Weronika Kus, Patrycja Sawron, Ilona Stemler, Dominika Zarzycka. 
 

kl. III b: D. Bielecki, N. Bitel, D. Cierpica, E. Imbierski, Ł. Kasprzak, A. Kowalska, J. 
Niedźwiedzka, D. Rybicka, P. Szmaja 
 

kl. IV a: Patrycja Brukiewa, Emilia Irzyńska, Adrianna Kawulska, Kamil Matuszek, Piotr 
Zajączkowski 
 

kl. IV b: M. Bielińska, A. Franczak, N. Kaczmarek, J. Kołaszewska, D. Kościk, E. Kulas, M. 
Mazur, K. Nowak, M. Pisarski, D. Potapko, T. Przybyła, I. Strzeszewska 
 

kl. V a: M. Krym, E. Radko, D. Pociecha, E. Zagrajczuk 
kl. V b: O. Pujszo, A. Sobczak 
 

kl. VI a: A. Pociecha, M. Biczak, A. Siess 
 

kl. VI b: A . Nowak, K. Chełminiak 
 

kl. VI c: J. Hypiak, P. Kurek, P. Woźna 
 

Konkurs Matematyczny 
„Matematyka Plus” 

LAUREAT Z WYRÓŻNIENIEM 
KRYM MICHAŁ 

(mgr Rytwiński Mariusz) 
 

LAUREACI I STOPNIA: 
RADKO EWELINA 

(mgr Rytwiński Mariusz) 
POCIECHA AGNIESZKA 
(mgr Izabela Niedźwiedzka) 

 

LAUREACI II STOPNIA: 
PISARSKI MICHAŁ 
(mgr Iwona Wójcik) 

MAKARYK KINGA 
(mgr Rytwiński Mariusz) 

 

LAUREACI III STOPNIA: 
CIERPICA DAGMARA 

(mgr Lidia Kowalska) 
POCIECHA DOMINIKA 
(mgr Rytwiński Mariusz) 

Niemałe sukcesy odnieśli także 
nasi uczniowie w różnych 
konkursach. Mateusz Biczak z 
kl. VIa został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego (opiekun Danuta 
Gawron), do eliminacji 
powiatowych Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
zakwalifikowali się: Mateusz 
Biczak i Damian Wysokiński 
(opiekun Małgorzata Cichocka). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce 
Nazwisko i imię Opiekun 

województwo kraj 

Justyna Niedźwiedzka III B mgr Lidia Kowalska 1 20 

DUSZEŃKO Justyna VI C mgr Rytwiński Mariusz 1 33 

POCIECHA Dominika V A mgr Rytwiński Mariusz 2 22 

RADKO Ewelina V A mgr Rytwiński Mariusz 3 38 

PISARSKI Michał III B mgr Iwona Wójcik 8 398 

MAKARYK KINGA V A mgr Rytwiński Mariusz 11 540 

Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczny  

MULTITEST 
 

LAUREACI: 
MAKARYK KINGA 

(mgr Rytwiński Mariusz) 
(4 miejsce w kraju) 

 

WOŹNA PAULINA 
(mgr Rytwiński Mariusz) 

(4 miejsce w kraju) 
 

KUREK PATRYCJA 
(mgr Rytwiński Mariusz) 

(5 miejsce w kraju) 
 

POCIECHA AGNIESZKA 
(mgr Izabela Niedźwiedzka) 

(5 miejsce w kraju) 
 

SIESS ADRIANA 
(mgr Izabela Niedźwiedzka) 

(5 miejsce w kraju) 
 

POCIECHA DOMINIKA 
(mgr Rytwiński Mariusz) 

(6 miejsce w kraju) 
 

FRANCZAK AMADEUSZ 
(mgr Iwona Wójcik) 
(7 miejsce w kraju) 

 
BICZAK MATEUSZ 

(mgr Izabela Niedźwiedzka) 
(10 miejsce w kraju) 

 

W Ogólnopolskim Konkursie Języka 
Niemieckiego MULTITEST 

Patrycja BRUKIEWA z klasy 4a 
uzyskała wyróżnienie zajmując 12 miejsce w kraju 

 
Sukcesy naszych uczniów w  

Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym  
ALFIK  2005: 

Czy wiesz, że...? 
 

... mrówka może podnieść pięćdziesiąt 
razy tyle, ile sama waży, a popchnąć 
może trzydzieści razy tyle. 
... niemożliwe jest polizanie swojego 
łokcia. 
... gdy kichasz mocno, możesz połamać 
żebra. 
... połowa ludzi na świecie nigdy nie 
zadzwoniła do nikogo ani nikt nie 
zadzwonił do nich. 
... kwakanie kaczki nie powoduje echa i 
nikt nie wie dlaczego? 
... słonie są jedynymi zwierzętami, które 
nie potrafią skakać? 
... najsilniejszym mięśniem w ludzkim 
ciele jest język. 
... ludzie praworęczni żyją przeciętnie o 
dziewięć lat dłużej niż leworęczni. 
... niedźwiedzie polarne są leworęczne. 
... pchła może skoczyć na odległość 
równą 350 razy jej długości. To tak, 
jakby człowiek potrafił przeskoczyć całe 
boisko do piłki nożnej. 
... strusie oko jest większe niż jego mózg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kukułka  
Blondynka startuje w teleturnieju. Prowadzący program 
zadaje jej pytanie: Które ptaki nie zakładają gniazd:  
a) bociany   b) kukułki   c) jaskółki?  
Blondynka odpowiada:  
- Kukułki!  
- Brawo! - krzyczy prowadzący.- Wygrała pani 10 tys. 
złotych!  
Proszę nam zdradzić – czy znała pani odpowiedź, czy 
pani strzelała?  
- Znałam! - mówi blondi - Przecież to było proste 
pytanie. Wiadomo, że kukułki mieszkają w zegarach!  
 
Mała stonoga pyta mamę: -Mamo, a co to jest człowiek?  
-Jak by ci to wytłumaczyć? To jest takie zwierzę, 
któremu brakuje 98 nóg ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewelina 

           TO JEST NA TOPIE! 
 

Idzie wiosna!!! 
Trawiasta zieleń, kwiatki - 

to jest hit na wiosnę! 
 
 

Właśnie kwiaty powinny 
dominować wiosną w modzie. 
Kwiatki doczepione do 

kapelusza, do długiego szala. Kwiaty jako 
aplikacje na płaszczu lub dżinsach. Kwiat 
doczepiony do przezroczystej wstążki może 
służyć zarówno jako pasek lub opaska na 
włosy. Może posłużyć za bransoletkę lub po 
prostu po odczepieniu od wstążki, jako 
elegancka broszka. Wszystko musi być 
kolorowe i wesołe, wtedy będziemy czuć się 
naprawdę świetnie! 

Patrycja 

Lubsko, 24.03.06r. 
 

HEJ, WIOSNO! 
 
 Powitaliśmy Cię wesołą piosenką i 
kolorowymi strojami. W naszej szkole 
odbył się wiosenny festiwal piosenki, 
szkoda, że się w tym roku spóźniłaś i nie 
zdążyłaś na tę super imprezę. Wystąpili 
najsławniejsi artyści z całego świata, nie 
zabrakło Dody! 
 Gdybyś do nas przybyła, pewnie 
byś wręczała nagrody za wspaniałe popisy, 
ale zrobiła to za Ciebie pani Izabella 
Niedźwiedzka. 
 Czekamy z niecierpliwością na 
słońce i pogodę, zieleń i kwiaty. Najmłodsi 
uczniowie na długich spacerach 
poszukiwali Twoich pierwszych 
zwiastunów, ale ich nie znaleźli. 
 Dlatego już najwyższy czas, abyś 
się wreszcie zjawiła. Powitamy Cię z 
radością! 

Żaneta i Arleta 

Kto chodzi po ziemi, a głowę ma 
zawsze nad gwiazdami?  

- Oficer 
 

Dlaczego bociany odlatują do ciepłych 
krajów? 

- Bo ludzie w Afryce też chcą 
mieć dzieci. 

 

Co powstanie z połączenia dwóch 
stonóg? 

- Zamek błyskawiczny 
 

Po stole chodzi 10 much. Zabijasz 3 z 
nich. Ile much zostaje? 

- Zostaną 3, reszta odleci.

Jaki jest najlepszy środek na łysienie? Środek głowy. 
Jak można stracić na wadze? Kupić wagę za 100 zł, a sprzedać za 50. 
Dlaczego orkiestra nie gra na moście? Bo most nie jest instrumentem. 
Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? Stoi na drugiej. 
Co ma 10 tysięcy kalorii? 5 tysięcy Tic – Taców. 
Który miesiąc ma 28 dni? Każdy. 
Państwo w Europie na „K”? Kowalscy.                                  

Co mówi zupa do łyżki 
wazowej? 
Ale mnie nabrałaś! 
Co mówi śliwka do kompotu? 
Jak wpadnę to pogadamy! 
Jaka jest liczba mnoga od 
słowa niedziela? 
Wakacje!!! 



 
 
Wielkanoc - najważniejsze święto w 

kalendarzu kościelnym ma w naszym kraju 
szereg towarzyszących mu zwyczajów. Kiedy w 
poranek wielkanocny dzwonią świątynne 
dzwony, oznajmiając Zmartwychwstanie 
Chrystusa, nikną wszystkie złe moce. Jak 
wierzono na Podhalu, dzwony na 
Zmartwychwstanie mogły nawet zbudzić 
śpiących w Tatrach rycerzy, którzy mieli iść 
walczyć o wolność Polski.  

Od XVIII wieku Msze św. Rezurekcyjne 
odprawiane są nie o północy, lecz o świcie. 
Niegdyś towarzyszyła im kanonada ze strzelb, 
pistoletów, petard i moździerzy. Po Eucharystii 
zasiadano do śniadania, by podzielić się 
święconym i złożyć sobie życzenia wszelkiej 
pomyślności. Na stole królowało jajko - symbol 
początku i źródło życia. Mówiono bowiem w 
Galicji, że Chrystus wstał z grobu 
"jak z jaja kurczę". W ludowych 
wierzeniach jajo było lekarstwem 
na choroby, urok, chroniło przed 
pożarem, pomagało zdobyć 
upatrzoną dziewczynę bądź 
chłopaka, zapewniało urodzaj, 
szczęście i pomyślność. 
Wydmuszki pisanek 
wielkanocnych położone pod 
drzewami owocowymi miały je 
chronić przed szkodnikami. 
Wierzono też, że rzucone w płomienie ugaszą 
pożar.  

Cennym podarunkiem w wytwornym 
towarzystwie XVII-XIX wieku były jaja 
wykonane ze złota lub szlachetnych kamieni. 
Panna mogła także dostać słodkie jajo z 
czekolady lub marcepanu, a czasem znajdowała 
też w nim pierścionek z brylantem, ofiarowany 
przez adoratora. Na wsi panował zwyczaj 
obdarowywania się pisankami. Jeśli chłopakowi 
spodobała się któraś z dziewcząt, oznajmiał ją o 
tym, wręczając pisankę. Jeżeli dziewczyna ją 
przyjęła i w zamian dała swoją, znaczyło to, że 
odwzajemnia uczucie. Niekiedy dorośli chowali 
w domu lub ogrodzie koszyczki z kolorowymi 
jajkami i słodyczami. W Niedzielę Wielkanocną 

dzieci wyruszały na poszukiwania darów, które 
- jak wierzyły - przyniosły im wielkanocne 
zajączki. 

Pisanki miały sens symboliczny. 
Uważano bowiem, że malowanie jaj jest jednym 
z warunków istnienia świata. Ich zdobieniem 
zajmowały się tylko kobiety, gdyż wierzono, że 
udział płci męskiej w tej czynności mógł rzucić 
na nie urok. 

W Poniedziałek Wielkanocny 
obchodzono "dzień św. Lejka", który nikomu na 
sucho przejść nie mógł. Wśród pisków, 
krzyków, szamotaniny i śmiechu najchętniej 
urządzano dyngus ładnym i lubianym pannom. 
Ta z dziewcząt, której nie oblano, czuła się 
obrażona! Śmigus oznaczał uderzanie, smaganie 
rózgą, gałązką albo palmą. Najpierw oblewano 
dziewczęta wodą, a potem "suszono" je 

żartobliwie uderzeniami bata z 
wierzbowych witek. Po dyngusie 
chodzono "z kurkiem", który miał 
zapewnić odwiedzanym rodzinom 
zdrowie i pomyślność. Niegdyś 
kurkiem był żywy kogut, 
nakarmiony ziarnem umoczonym w 
spirytusie, przez co był spokojny i 
głośno piał. Z czasem zastąpiono go 
ptakiem ulepionym z gliny lub 
ciasta, przyozdobionym i 
pomalowanym.  

W Poniedziałek Wielkanocny o świcie 
gospodarze kropili swoje pola wodą święconą, 
żegnali się znakiem krzyża i modląc się, wbijali 
w ziemię krzyżyki z palm, aby zapewnić 
urodzaj. Błogosławiono ziemię i przyszłe 
zbiory, objeżdżając pola w procesji na koniach.  

Najsławniejsza kawalkada wielkanocna 
albo procesja stu koni jest kultywowana od 
ponad 300 lat w Pietrowicach Wielkich koło 
Raciborza. Prowadzą ją dwaj jeźdźcy z 
księdzem. Jeden trzyma w ręku krzyż, zaś drugi 
figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesja 
zmierza do drewnianego kościółka filialnego, 
gdzie odprawiana jest Msza św. w intencji 
parafian i gości. 
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