


Witajcie znowu-tym razem o najpiękniejszej porze roku –o wiośnie ! 

Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer gazetki szkolnej.Od ostatniego 

wydania upłynęło trochę czasu i jak zwykle sporo się w szkole zdarzyło !  

Zacznijmy od początku ! W styczniu odbyła się kolejna już wyprawa 
narciarska uczniów naszej szkoły, zwana ,,białą szkołą’’. Było cudownie 
zimowo i znowu poczuliśmy tę niesamowitą atmosferę towarzyszącą 
niezapomnianym szusom i wspólnej zabawie. żożecie obejrzeć fotorelację z 
tej wyprawy  na naszym facebooku ! Nasza reporterka Hania skrupulatnie 

przedstawiła sprawozdanie z pięciu dni ,,białego szaleństwa’’.  

W styczniu były też ferie. Iga,Olaf i Staś przedstawili swoje przepisy na 
udany wypoczynek zimowy. Koniecznie przeczytajcie ! 

Po feriach szybko przyszedł luty i czas na szkolne walentynki. Nasi 

listonosze uwijali się ,by do każdej obdarowanej osoby zdążyć z serdecznym 
listem. Walentynki to niezwykle ciekawe święto, o jego historii i 
romantycznym wydźwięku napisała Ola. żarzec zbliżał się szybkimi krokami, 

każdy z nas pamięta, że wtedy właśnie przypada więto Kobiet. Jego 

historię i dzień dzisiejszy z właściwym sobie  humorem opowiada Filip. W 

marcu przychodzi także wiosna. Emilka przeprowadziła wywiad z panią od 
biologii, na temat symptomów wiosny, abyście bezbłędnie rozpoznali,czy to 
już ten czas. żajka przypomniała nam, dlaczego ,co roku czekając na 
pierwsze sygnały wiosny topi się żarzannę. O zbliżających się szybkimi 
krokami świętach wielkanocnych także pamiętamy!  

Postaraliśmy się o pyszne przepisy świąteczne. Tylko u nas możecie 
przeczytać jak obchodzą święta nasi sąsiedzi. Ten świąteczny czas przybliżą  
także nasze redakcyjne koleżanki: Lili,Natasza i Gabrysia. W niezwykły 
klimat wiosny wprowadzą was grafiki naszych rysowników : Ani, Oli ,Emilki, 

Dymitra,Melissy i oczywiście wiosenna krzyżówka Helenki.  

Dobrej wiosny i cudownych wiąt Wielkiej Nocy 2023 !. 

Redakcja gazetki 

 



Biała szkoła 2023 

Dzień 1  

We wczesnych godzinach rannych wyjechaliśmy do podhalańskiej wsi Suche koło 
Zakopanego. Po siedmiu godzinach podróży szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce. 
Zjedliśmy pyszny obiad ,wypożyczyliśmy narty i wyruszyliśmy na stok. Podzieliliśmy 
się na grupy: początkującą i zaawansowaną. Nasi opiekunowie przypomnieli nam 

zasady bezpiecznej jazdy i zaczęła się narciarska przygoda ! Na nartach 

jeździliśmy około 3 godzin,a po upływie tego czasu wróciliśmy  do pensjonatu na 
wyborną po takim wysiłku kolację. Ten wieczór był niezapomniany ,mogliśmy 
nagadać się do woli, nacieszyć swoim towarzystwem ,wszak jeszcze nie dawno 
izolacja w pandemii bardzo utrudniała nam życie! 

Dzień 2 

Drugiego dnia pozytywnie zmotywowani do wysiłku i narciarskich szusów wybraliśmy 
się na stok. Na początku zrobiliśmy rozgrzewkę i po chwili zaczęliśmy doskonalić 
swoje umiejętności jazdy na nartach. 

Każdy z nas bacznie obserwowany przez opiekunów starał się miło spędzić czas, 
wykorzystać sprzyjające warunki do jazdy na nartach i zimową aurę. Czas po kolacji 
miło spędziliśmy na basenie. 

Dzień 3 

Trzeciego dnia naszego pobytu mogliśmy już powiedzieć, że jazda na nartach to nie 
tylko frajda ,ale i spora dawka adrenaliny. Większość z nas zaliczyła kilka upadków, 

lecz zawsze mogliśmy liczyć na pomoc drugiej osoby. Tradycyjnie po obiedzie znowu 
mogliśmy cieszyć się jazdą na nartach. Tym razem wieczór spędziliśmy w pokoju 
gier. 

Dzień 4 

To był ostatni dzień jady na nartach ! Niektórzy jeździli do ostatniej dosłownie 
chwili, innych ogarnęła nostalgia ,spoglądali na góry, podziwiali widoki. Wieczorem 

,po gorączce pakowania walizek, znowu mogliśmy nacieszyć się swoim 
towarzystwem. 



Dzień 5 

Ostatni dzień białej szkoły to nie tylko powrót do Chełma,rozmowy o tym,, jak 
było’’, postanowienia: „z pewnością jeszcze tu wrócę’’, ale także krótka wycieczka 
po zakopiańskich Krupówkach, zakupy góralskich specjałów i niezapomniany widok 

Tatr. Do zobaczenia za rok ! 

                                                       Hania z klasy 5 





Egzotyczne ferie 

Ferie to często wyczekiwany okres przez dzieci i dorosłych. Kiedy wreszcie 

ten czas nastanie to bawią się, uprawiają sporty i zwiedzają różne miejsca. 
żoje ferie w tym roku były wyjątkowo szalone, ponieważ zwiedziłam 
Tajlandię! Po długiej drodze trwającej ok. 13 godzin z przesiadką w Doha 
dotarliśmy do Bangkoku (stolicy). W Tajlandii mieszka aż71,6 mln ludzi! A 
wokół niej jest ok. 500 wysp większych i mniejszych, a do największych 
należą Phuket i Koh Samui na której przebywaliśmy. Tajlandia jest pełna 

ciekawych dla Europejczyków miejsc, np.buddyjskich świątyń. W Bangkoku na 
ulicach znajdują się street-food, które cieszą się popularnością zarówno 
wśród turystów jak i mieszkańców. Bangkok dzieli się na dwie części nową-
gdzie zabudowa jest wysoka i gdzie jest bardzo dużo galerii i starą gdzie 
mieszka większość ludzi. 

Ciekawostki: 

• Teraz w Tajlandii jest 2565 rok 

• W 2022 r. Bangkok zmienił nazwe na Krung Thep żaha Nakhon co jest 
najdłuższą nazwą miasta na świecie ,zapisaną w księdze rekordów Guinnessa 

• W jednej z tajlandzkich świątyń znajduje się największy leżący złoty 
Budda 

• Panuje tam zupełnie inny klimat niż w Europie – kiedy u nas jest zima tam 

zaczyna się lato ! 

                                                                   Iga z klasy 5 



Spacer po Barcelonie 

W trakcie ferii wybrałem się do Barcelony, stolicy Katalonii - jednego 
z regionów Hiszpanii. Od kiedy Robert Żewandowski gra w FC Barcelona ,w 

polskich mediach nazwa tego miasta pojawiała się częściej i wielu fanom piłki 
nożnej kojarzy się przede wszystkim z “dumą Katalonii”, czyli nowym klubem 
Żewego. Choć nie jestem fanem piłki nożnej uznałem, że odwiedzania 
stadionu Camp Nou jest punktem obowiązkowym wizyty w Barcelonie. Nie on 
był jednak głównym celem mojej podróży. 

Barcelona to położone nad morzem, tętniące życiem miasto, 
wypełnione pięknymi kamienicami, parkami i ulicznymi grajkami. Wyjątkowość 
tego miejsca to przede wszystkim rozsiane wśród ulic dzieła architekta 
Antonio Gaudiego. Zachwycają swoim oryginalnym, trochę dziwacznym, 
trochę bajkowym wyglądem. Zaprojektowana przez Gaudiego bazylika 
Sagrada Família należy do najbardziej niezwykłych budowli na świecie. Jej 
budowa rozpoczęła się w XIX wieku i do dziś nie została ukończona. Kościół 
zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i w środku, gdzie ogromne witraże 
powodują grę świateł ,a mające kształt drzew kolumny zdają się 
podtrzymywać nie tylko dach, ale również symbolicznie niebo. żoim 
ulubionym miejscem w Barcelonie został Park Guell, którego zaprojektowanie 
powierzono również Gaudiemu. Teren parku łączy naturę z architekturą. Już 
od wejścia zachwycają fruwające na wolności kolorowe papugi. Położony na 
pagórkach kusi pięknymi widokami na Barcelonę. Znajdujące się w parku 
domy Gaudiego wyglądają jak chatki z piernika, a falująca kolorowa ławka 
ciągnie się na głównym placu niczym wąż.  
Sztuka nieżyjącego artysty jest wizytówką Barcelony. Spacerując po 
centrum miasta można natknąć się na zaprojektowane przez Gaudiego 

kamienice, wyróżniające się  oryginalnością. zabudowy .Wędrując 
barcelońskimi ulicami nie można zapomnieć o spróbowaniu katalońskich 
przysmaków np.: churros’ów lub naleśników z kremem katalońskim. 

Barcelona to piękne i warte zobaczenia miasto. 
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Moje ferie zimowe 

Na początku ferii pojechałem ze znajomymi do parku wodnego Suntango  

koło Warszawy. Już samo wejście zachwycało dużą szklaną zjeżdżalnią 
położoną nad nami, obok znajdowała się kasa z biletami wstępu. Po kupieniu 
biletów zaczęliśmy naszą przygodę. Pierwszą wielką atrakcją był duży basen 
ze sztuczną falą, od razu do niego wskoczyliśmy. Przeszliśmy około 20 m 
kiedy nagle fale początkowo małe zaczęły nabierać wysokości ! Omal się tam 
nie utopiłem, ale udało mi się wyjść z wody na czas. Potem chciałem 
odpocząć po tym traumatycznym(jak dla mnie)przeżyciu ,więc poszliśmy do 
basenu, który był położony na zewnątrz. Woda w nim była gorąca ,a 
powietrze zimne, ponieważ temperatura wynosiła  tylko 5 stopni na plusie.  
Potem poszliśmy odwiedzić zjeżdżalnie. Wszystkie były super ,ale 
najbardziej spodobała mi się kapsuła- inaczej “jaw drop”. Jazda w niej była 
prawdziwą niespodzianką ! Kiedy stanąłem  na platformie ,nie minęło 5 
sekund ,a ona się zapadła się, ja zaś poleciałem w dół. Nie bałem się ,ale 
prawdę mówiąc odliczanie do spadku było straszne. Potem wróciliśmy do 
domu ,ale to nie koniec moich przygód w te ferie. Na  ich zakończenie 
pojechałem do Włoch na narty. Droga była bardzo męcząca i długa ,ale po 
19 godzinach jazdy autokarem dotarłem do mojego celu podróży, Livigno.  
Byłem tam na 7 dni, pojechałem tam razem z biurem podróży Jafi Sport, 

towarzyszyła mi  moja siostra Ida. Największymi atrakcjami tego wyjazdu 

były: piękne panoramy Alp, dobre restauracje,  spotkanie ze znajomymi,i 

nauka jazdy na nartach. Podczas wyjazdu było bardzo fajnie ,ale niestety 
złamałem swoją lewą rękę. ! 
Po powrocie musiałem   przyzwyczaić się do nowego stylu życia  (z powodu 

kontuzji).To koniec moich przygód w okresie tych ferii Kolejne relacje 

wkrótce.  
 

                                                  Staś z klasy 6 



                                                                                      

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające na dzień 14 

lutego. Nazwa walentynek pochodzi od imienia św. Walentego. Nie każdy 
jednak wie, że kult  św. Walentego to tak naprawdę połączenie 
postaci trzech różnych świętych. Przyjmuje się, że tradycja celebrowania 
tego dnia przyszła do nas z zachodu, jednak obchodzenie święta 
zakochanych jest starym zwyczajem. Jego początków należy szukać już w 

starożytnym Rzymie. 

więty Walenty był biskupem za panowania cesarza Klaudiusza II 
Gockiego(III wiek naszej ery). Żegenda głosi, że cesarz ten zakazał 
wchodzić mężczyznom w związki małżeńskie między 18 a 37 rokiem życia, 
gdyż w tym wieku są oni najprzydatniejsi w szeregach wojskowych !. więty 
Walenty złamał zakaz cesarza i udzielał potajemnych ślubów zakochanym. 
Kiedy cesarz odkrył zdradę biskupa, wtrącił go do więzienia i skazał na 
śmierć. Zanim jednak doszło do egzekucji, biskup zakochał się w niewidomej 

dziewczynie.  

Legenda głosi, pod wpływem miłości dziewczyna odzyskała wzrok. W dniu 
egzekucji Walentego, czyli 14 lutego, zostawił on swej ukochanej miłosny 
list. Walentynki zaczęto obchodzić już w średniowieczu. Wzmianki na ten 

temat pojawiły się najpierw w literaturze angielskiej. Uznaje się, że autorem 
pierwszej walentynki był książę orleański, który z więzienia słał listy miłosne 
swojej żonie. (jeden z jego listów przechowywany jest przez brytyjskim 

muzeum.)  

Do Polski zwyczaj obchodzenia walentynek trafił z Bawarii i Tyrolu. Stał się 
jednak popularny dopiero w latach 90-tych XX wieku. Za najważniejsze 
miejsce świętowania walentynek jest uznawana  bazylika  św.Walentego 
 w Terni. Co roku umieszczony tam relikwiarz ze szczątkami patrona 



i inskrypcją " więty Walenty patron miłości" oglądają pary narzeczonych z 
całych Włoch i świata oraz małżonkowie świętujący 25. lub 50. rocznicę 
zawarcia sakramentu małżeństwa.  

Trzeba również wspomnieć, że są takie miejsca na świecie, gdzie nie 
obchodzi się Dnia Zakochanych. A ci, którzy świętują Walentynki mogą za to 
trafić nawet do aresztu.Niechęć do dnia zakochanych zrodziła się w krajach 

islamskich za sprawą muzułmanów, którzy nie tylko nie obchodzą 
Walentynek, ale żądają całkowitego zakazu tego święta w całym kraju. 
Nacisk wyznawców islamu jest tak duży, że już kilka lat temu poczyniono 
kroki, by zmniejszyć popularność tego święta. 

                                   Aleksandra z  klasy 6  



 Dzień Kobiet  

Dzień Kobiet to święto, którego nikt nie traktuje obojętnie…. żężczyźni się 
starają, kobiety cieszą, a handlowcy kwiatów bogacą ! Jest to na tyle mocno 

zakorzenione więto w polskiej tradycji, że chyba nikomu nie trzeba 
przypominać, że przypada 8 marca (przypominam, że w tym roku to środa).  

Historia, tego święta, nie jest wesoła. Na początku poprzedniego wieku w 
czasach, gdy kobieta wciąż jeszcze nie była równa mężczyźnie…. To znaczy, 
że nie mogła głosować, studiować czy najzwyczajniej w świecie decydować 
sama o sobie, któraś z nich powiedziała dość !Działo się to w Nowym Jorku 
w jednej z fabryk, gdzie dziesiątki pań pracowały ciężko za symboliczne 
grosze. Przyszedł dzień, w którym kilka z nich wściekło się i rozpoczęły 
strajk. żężczyznom nie było wtedy do śmiechu ,a właściciel owej fabryki 
był tym faktem tak bardzo zdziwiony, że nie bardzo wiedział co z tym 

zrobić. By sprawę przemyśleć na spokojnie, poszedł podyskutować z innymi 
właścicielami okolicznych fabryk, a rozwścieczone kobiety zamknął w hali 

fabrycznej. Pech chciał, że tuż po jego odejściu wybuchł pożar, w którym 
zginęło ponad sto kobiet. Oburzenie było tak duże, że ludzie z całego miasta 
wyszli na ulicę. Był rok 1909 i to właśnie wtedy zrobiono pierwszy krok ku 

ich równouprawnieniu. Mimo tych zmian, w USA po raz pierwszy więto 
Kobiet zostało ogłoszone nie w Ameryce lecz w Danii. Dokładnie rok po 
społecznych niepokojach z Nowego Jorku, czyli w 1910 r. żiędzynarodówka 
Socjalistyczna z Kopenhagi powołała do życia Dzień Kobiet. Dzień ten miał 
krzewić ideę równości kobiet i mężczyzn oraz budować społeczne wsparcie 
dla tej idei. Od tego czasu coraz więcej krajów zdecydowało się na 
wprowadzenie tego święta do swojego kalendarza. Obecnie swoim świętem 
mogą pochwalić się kobiety w około 30 państwach.  

Dzień kobiet miał swój odpowiednik jeszcze wcześniej. Były to 
rzymskie żatronalia. więto przypadało na dzień 1 marca i związane było z 
końcem zimy i płodnością. W ten jeden dzień to kobiety rządziły domami i 
ulicami Rzymu.  

Dzień kobiet na świecie nie jest wcale tak samo obchodzony. I tak 

np.: 

 W Polsce zazwyczaj mężczyźni dają kobietom czekoladki, tulipany lub 
czerwone róże. 

 We Włoszech zamiast kwiatów daje się gałązki akacji srebrzystej. 
 W Portugalii i Rumunii kobiety świętują we własnym gronie. 



 W Iranie Dzień Kobiet jest jednocześnie Dniem żatki oraz Dniem 

Babci. 

 W niektórych częściach Chin kobiety mają pół dnia wolnego, a 
mężczyźni organizują wspólne wycieczki górskie. 

 Na Ukrainie kobiety mają dzień wolny od pracy. 

W imieniu wszystkich małych i większych mężczyzn z Naszej szkoły 
pozwalam sobie złożyć wszystkim Paniom i dziewczętom najlepsze życzenia : 

- po wietnamsku 

ChucmungNgayQuôc Te Phunu 

- po serbsku 

Srećanosmimart, dan žena 

- po gruzińsku 

ლოცა ალ ა ა აშო ო ! 

- po chińsku 

祝全世界的妇女们万事如意妇女节快乐! 

- po hiszpańsku  

Todolomejor para el Dia Internacional de la Mujer 

- po norwesku 

GratulerermedKvinnedagen 

- po ukraińsku 

З Мі ар и і чи ! 

- po czesku 

Šťastnýżezinárodní den žen! 
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WYWIAD O WIO NIE 
PRZEPROWADZONY Z NAUCZYCIEŻK  BIOŻOGII (pani EDYTA 

KOSZAŁKA) 
Redaktor: Dzień dobry. 
pani Edyta Koszałka: Dzień dobry. 
R: Kiedy nadchodzi astronomiczna wiosna? 

pani Edyta Koszałka:: 21 marca. 

R: Jakie są według Pani pierwsze oznaki wiosny? 
pani Edyta Koszałka:: Robi się ciepło, dzień się wydłuża, a przyroda budzi 
się do życia. Najwcześniej te oznaki pojawiają się w lesie. Wracają też 
ptaki, zakwitają rośliny.  
R: Co według Pani najbardziej lubią ludzie w wiośnie? 
pani Edyta Koszałka:: Wydaje mi się, że lubią to nastające ciepło i 
pojawiające się w tym czasie kolory. 
R: Co ptaki robią na początku wiosny? 
pani Edyta Koszałka:: Zaczynają budować gniazda, przygotowują  się do 
założenia rodziny. 
R: Jak zwierzęta reagują na wiosnę? 
pani Edyta Koszałka::  Zaczynają budować gniazda lub miejsca schronienia, 

wabią samiczki (wyglądem i śpiewem). 
R: Jakie kwiaty najpierw zakwitają na wiosnę? 
pani Edyta Koszałka:: Najwcześniej robią to rośliny runa leśnego, na 
przykład przebiśniegi, zawilce czy sasanki.  
R: Czekamy więc na wiosnę ! Dziękuję za wywiad. Do widzenia. 
pani Edyta Koszałka:: Do widzenia. 

                                             Emilia z klasy 6 

 





Przysłowia o wiośnie. Ludowe mądrości 
na wiosenną porę… 

 Idzie luty, podkuj buty - luty to zazwyczaj 

miesiąc, gdy każdy czeka na wiosnę, ale ciągle 
mogą pojawić się jeszcze siarczyste mrozy; 

 A po lutym marzec spieszy, koniec zimy 

wszystkich cieszy - marzec to miesiąc kiedy 
zaczyna budzić się do życia przyroda i koniec 
zimy jest już niemal wyczuwalny; 

 Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje - 
siew w marcu daje nadzieję na plony wczesna 
wiosną; 

 W marcu jak w garncu - marzec jest miesiącem, 
który może być bardzo ciepły i wiosenny, ale 
równie dobrze zimny i mroźny; 

 Choć ju  w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole 
śnieg zawieje - to kolejne przysłowie, które 
przestrzega przed zbytnim entuzjazmem, co do 

wiosennej pogody, która nawet w kwietniu może 
jeszcze postraszyć śniegiem; 

 Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie 
pustek w komorze - tu znajdujemy zapowiedź 
przyszłych dobrych plonów pod warunkiem 
dobrej pogody w kwietniu; 

 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie 
chłody się zapowiadają - to jedna z ciekawostek, 



która wskazuje, że im dłużej nie budzą się 
pszczoły tym dłuższy będzie okres zimy; 

 Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi               
w kwiecie - kolejne odniesienie do tego jaki 

wpływ wywiera pogoda wczesną wiosną na 
budzenie się roślin do życia. 

 

ródło: 
 https://kobieta.gazeta.pl › Kobieta › ycie i styl 
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     Poetycko o wiośnie…  
                                                               
JULIAN TUWIM 

"Już w powietrzu wiosnę słyszę" 
Już w powietrzu wiosnę słyszę… 

Czy ty też? 
Serce patrzy w me zacisze… 

Czy ty wiesz? 

 

wiat wiośnieje, w słońcu cały, 
W świtach zórz… 

Wróble się rozświergotały: 
„Cóż, czy już?” 
 

Wiosna… Kwiaty mam i słońce… 

Czy ty też? 
A w oczach mam łzy gorące… 

Czy ty wiesz? 

 

JOANNA GU CIORA 

"Przedwiośnie" 
Koniec śniegu! 
Wiosna w biegu! 

Już bociany powracają, 
Już skowronki koncert dają. 
Tu krokusy, tam żonkile 
Spoglądają na świat mile. 
Trawa zmienia swoją zieleń, 
Chętnie ją polubi jeleń. 
Budzi się przyroda wkoło, 
Będzie pięknie i wesoło. 
Słońce teraz częściej świeci, 
Na dwór wzywa wszystkie dzieci. 

 

JAN BRZECHWA 

"Wiosenne porządki" 
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki. 



 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Pookurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek. 
 

Krasnoludki wiadra niosą, 
żyją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie, 
Urządziły wielkie mycie, 

A obłoki miękką szmatką 
Polerują słońce gładko, 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
e tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 
Tęczę barwnie wymalował, 
A żurawie i skowronki 

Posypały kwieciem łąki, 
Posypały klomby, grządki 
I skończyły się porządki. 
 

JAN BRZECHWA 

"Przyjście wiosny" 
Naplotkowała sosna, 
że już się zbliża wiosna. 
 

Kret skrzywił się ponuro: 
„Przyjedzie pewnie furą”. 
 

Jeż się najeżył srodze: 
„Raczej na hulajnodze”. 
 

Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 
Przyjedzie na rowerze”. 
 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 
Przyleci samolotem”. 
 

„Skąd znowu - rzekła sroka - 
Ja jej nie spuszczam z oka 

I w zeszłym roku, w maju, 



Widziałam ją w tramwaju”. 
 

„Nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem!” 
 

„A ja wam to dowiodę, 
e właśnie samochodem”. 

 

„Nieprawda, bo w karecie!” 
„W karecie? Cóż pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 
Przypłynie własną łódką”. 
 

A wiosna przyszło pieszo - 
Już kwiaty z nią się śpieszą, 
Już trawy przed nią rosną 
I szumią: „Witaj wiosno!”. 
                                                               Wybrała Żili z klasy 8 





Topienie Marzanny 

 

żarzanna, w tradycji ludowej nazywana również żoreną, żorą, 
miercią lub miercichą to nazwa kukły przedstawiającej boginię, 

którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego 
święta Jarego, aby wygnać zimę i przywołać wiosnę.  Zwyczaj 
ten, zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał 
zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie 
postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie 
usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. 

 

W naszej tradycji ludowej kukłę wykonywano ze słomy, owijano ją 
białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja 
nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi 
gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po 
drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. 
Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych 
gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i 
wrzucano do wody. Z topieniem żarzanny, również obecnie, 
związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w 
wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za 
siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a 
potknięcie i upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku. 
Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starosłowiańskiego 
zwyczaju. W 1420 roku Synod Poznański nakazywał 
duchowieństwu: „Nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się 
zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią 
nazywają i w kałuży topią”. Rodzima tradycja okazała się jednak 
silniejsza. W konsekwencji na przełomie XVII i XVIII wieku 
próbowano tradycję topienia marzanny zastąpić (w środę przed 
Wielkanocą) zrzucaniem z wieży kościelnej kukły symbolizującej 
Judasza, co również zakończyło się niepowodzeniem. Obrzęd 
łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny, przypadającym w 
okolicy równonocy wiosennej czyli 21 marca lub z przypadającym 



na ten właśnie okresem, zwany kultury ludowej Słowian Jarym 
więtem. 

                                  Maja z klasy 6 





 
 
 
 
 
 
 

1. Topimy ją 21 marca. 
2. Część topniejącego lodu, możemy znaleźć go na 

rzece. 
3. Miesiąc, w którym zaczyna się lato. 
4. Kwiat, który zwiastuje wiosnę, wyłania się spod 

śniegu. 
5. Kotki, które rosną na wierzbie. 
6. Wylatuje do ciepłych krajów na zimę i wraca na 

wiosnę. 
 
 
Hasło:  
      

 





Zwyczaje wielkanocne w Europie 

1. Wielka Brytania 

    
więta Wielkanocne w Wielkiej Brytanii oznaczają cztery dni wolne od 

pracy. Celebracja tych wiąt rozpoczyna się  w Wielki Piątek - Good Friday 

i trwa do poniedziałku - Easter Monday . Wielu Brytyjczyków uczestniczy w 
zabawach, w których główny motyw stanowi jajko. Na przykład Egg Rolling 
to wyścigi w turlaniu jajek, polegające na tym, aby jak najszybciej doturlać 
jajko do mety z nienaruszoną skorupką. Popularne  jest również Egg Hunt, 
czyli szukanie czekoladowych jajek ukrytych najczęściej w ogrodzie. 

2. Francja 

 
 

W trakcie wiąt Wielkanocnych wiele francuskich rodzin wybiera się  na 
narty lub wyjeżdża z miasta,  by aktywnie spędzić czas. W niedzielny 
poranek, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, zaczyna się  poszukiwanie 
słodyczy – jajek wielkanocnych, dzwonków, kurczaków i zajączków  ukrytych 
przez dziadków i rodziców w zakątkach mieszkania lub ogrodzie. 

3. Włochy 



 
 

Symbolem Wielkanocy we Włoszech jest baranek, dlatego w Niedzielę 
Wielkanocną na włoskich stołach króluje głównie barania pieczeń z 
rozmarynem i czosnkiem lub pieczone jagnię. Nie może zabraknąć także 
tradycyjnej włoskiej Colomby - puszystej babki, nadziewanej migdałami, 
kawałkami czekolady, kształtem przypominającej gołębia w locie. 

4. Szwecja 

 
 

Popularnym zwyczajem wielkanocnym w Szwecji jest Paskkaerringar, podobne 

do amerykańskiego Halloween. Tego dnia dzieci przebrane za wiedźmy, 
symbolizujące baby wielkanocne, chodzą po domach sąsiadów, aby zbierać 
słodycze i drobne pieniądze.   
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    Przepisy wielkanocne 

 

 Mazurek kakaowo - migdałowy: 
Składniki: 

● 3 łyżki kakao  
● 80 g mąki pszennej 
● 100 g mielone migdały 
● 230 g cukru pudru 

● 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
● 265 g masła 
● 4 żółtka  
● 0,2 łyżeczki olejku migdałowego 
● 200 g marcepanu 

● 1 białko 
● 2 łyżeczki dżemu śliwkowego 
● 50 g migdałów 

Najpierw wymieszaj mąkę, obrane migdały oraz proszek do pieczenia. 
Następnie dodaj 65 g masła, 2 żółtka , 70 g cukru pudru i olejek migdałowy 
,a potem zacznij ugniatać. Foremkę wyłóż papierem do pieczenia i wyłóż do 
niej ciasto. Odstaw. Przygotuj brzeg ciasta. Zmiksuj pokruszony marcepan z 

białkiem, by powstała jednolita masa. Udekoruj brzegi ciasta. Całość odstaw 
do piekarnika rozgrzanego do 180° i piecz przez 16 - 19 minut.  

eby przygotować masę kakaową utrzyj 200 g masła na pulchną masę z 160 
g cukru pudru. W czasie ucierania dodaj 2 żółtka oraz 3 łyżki kakao. Spód 
ciasta posmaruj dżemem śliwkowym. Potem przełóż masę kakaową do rękawa 
cukierniczego i wyciskaj wzory na wierzchu ciasta. Na koniec udekoruj ciasto 

migdałami.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kruche czekoladowe ciasteczka wielkanocne: 

Składniki: 
● Ciasto kakaowe 

● 260 g mąki pszennej 
● 220 g masła 
● 60 g kakao 

● 200 g cukru pudru 

● 1 szczypta soli 

● 1 jajko 

● Lukier 

● 250 g cukru pudru 

● 50 g białka 
● 1 łyżka soku z cytryny 
● barwniki spożywcze 

W misce wymieszaj kakao, sól i mąkę. żasło utrzyj z cukrem pudrem na 
miękką masę. Potem dodaj jajko i zmiksuj. Suche składniki wsyp  
do masy i utrzyj na gładką masę. Ciasto podziel na 2 części i odstaw do 
lodówki na co najmniej godzinę. Rozwałkuj je między dwoma arkuszami 
papieru do pieczenia na grubość 3-4 m. Wytnij za pomocą foremek  
kształty. Piecz przez ok. 15 min w temperaturze 180°.  
Aby przygotować lukier przesiej cukier puder i dodaj białka. Wymieszaj 
łyżką. Ucieraj mikserem na najniższych obrotach przez kilka minut, aż 
powstanie lukier. Podziel go na 5 porcji. Pokoloruj  

go na wybrane kolory. Lukier wymieszaj z sokiem z cytryny, by uzyskać 
płynną konsystencję. Na koniec udekoruj ciasteczka.  
 

 

 

 Kakaowa Panna Cotta 

Składniki: 
● 70 g kakao 

● 2 sztuki laski z wanilii 

● 500 ml śmietany 36% 

● 250 ml mleka 

● 120 g cukru pudru 

● 0,33 szklanki wody 



● 3 łyżeczki żelatyny 
● 1 sztuka soku owocowego 

W małej miseczce żelatynę zalej letnią wodą i mieszaj aż się ze sobą 
połączą. Pokrój laski wanilii wzdłuż i na pół, za pomocą noża ściągnij 
ziarenka ze środka. Do garnka wlej śmietanę, cukier, mleko, kakao i 
przekrojone laski wanilii z ziarenkami. Kiedy masa lekko przestygnie, dodaj 

żelatynę i mieszaj do czasu kiedy się całkowicie rozpuści. Przelej masę do 
foremki i włóż do lodówki. Podaj z gęstym sokiem i owocami.  
                                                Natasza z klasy 8 
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