
    



    

Wielkanoc Wielkanoc Wielkanoc Wielkanoc jest najstarszym i najwaŜniejszym świętem chrześcijańskim. Jest  

to święto ruchome, moŜe wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 

Dość długo spierano się kiedy Wielkanoc    ma być obchodzona. Dopiero 

podczas soboru nicejskiego w 325 r.. ustalono, Ŝe obchodzić ją będziemy w 

pierwszą niedzielę po wiosennej pełni KsięŜyca. W roku 1583 po 

wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego pojawiły się rozbieŜności 

pomiędzy datą Wielkanocy obchodzoną w Kościele prawosławnym, a datą 

w Kościele katolickim. W Kościele prawosławnym Wielkanoc (Pascha) 

obchodzona jest wg dat kalendarza juliańskiego. 

W najbliższych dniach przeżywać będziemy święty czas Triduum 

Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad 

tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga 

do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary 

w Niego i nadziei zbawienia. 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Ŝyczymy pracownikom i uczniom wiele 

zdrowia, pogody ducha oraz wszelkich potrzebnych łask od Chrystusa 

Zmartwychwstałego. 

Niech w ten szczególny czas we wszystkich sercach zamieszka miłość, a 

dni codzienne będą wypełnione szczęściem i radością. 

 

 

  



WIOSNA 

                   Astronomiczna wiosna jest już u nas. Coraz częściej świeci słońce, słyszymy 
śpiewające ptaki. W dawnej obyczajowości polskiej znano wiele zwyczajów związanych z tą 
piękną porą roku. Niektóre z nich przetrwały i są kultywowane do dziś , inne niestety zanikły. 

                  Żadna inna grupa społeczna nie była tak ściśle związana ze zmianami pór roku jak 
chłopi. To one wyznaczały cykl życia oraz pracy w polu. Przyroda budziła się do życia. Wiosna 
rozpoczynała się w Wielkim Poście , kończyła zaś w dniu św. Jana. W tym czasie ludzie po 
przerwie zimowej wychodzili na pola. Wykonując pierwszą orkę rolnicy mieli w zwyczaju 
podkładać pod pierwszą skibę ziele albo palmę poświęconą w roku poprzednim. 

                 Bydło po raz pierwszy wypędzano na pastwiska w dzień św. Wojciecha i św. 
Jerzego. Święci mieli chronić je przed chorobami i złymi mocami. Pod progiem  obory 
gospodynie kładły kosę, sierp, jajko albo sól oraz okadzały dymem ze spalonych 
ubiegłorocznych palm wielkanocnych. Na rogach krów rysowano znak krzyża ,co miało je 
chronić przed czarownicami i utratą mleka. 

                 Symbolami wiosny były przede wszystkim ptaki przylatujące z odległych, 
nieznanych krajów. Na ich powitanie w południowo – wschodniej Polsce oraz na Kurpiach 
pieczono bułki w kształcie bocianich łap ,które następnie wkładano do ich gniazd. 

                      Najpopularniejszym zwyczajem ,który przetrwał do  dziś jest topienie Marzanny. 
Marzanna inaczej Śmierciucha to słomiana lalka ,okręcona płótnem, ozdobiona koralikami, 
wstążkami. W symbolice ludowej jest  to wizerunek  śmierci i zimy. Kukłę wyprowadza się 
poza granice wsi a następnie topi się w rzece lub pali. Dawniej odbywało się to w 4 niedzielę 
Wielkiego Postu , obecnie 21 marca – w 1 dzień wiosny. Zabieg  ten służył niegdyś 
przywołaniu wiosny, z czasem przejął rolę zabawy i pełni ją do dzisiaj. W niektórych rejonach 
Polski następnego dnia po ,,egzekucji’’ Marzanny  wnoszono do wsi maik. Była to zazwyczaj 
jodłowa lub sosnowa gałązka przyozdobiona koralikami, wstążkami. Wędrując przez wioskę, 
przed każdym domem przystawano, śpiewano piosenki, a następnie proszono o drobną 
zapłatę, najczęściej w postaci ciast, jajek, drobnych pieniędzy. 

                       Zwyczaje ludowe w Polsce związane z wiosną są niezwykle bogate i różnorodne. 
Dlatego trzeba je uchronić od zaniknięcia. Nie trzeba do tego wielkich zabiegów  , wystarczy 
np. samodzielnie zrobić palmę wielkanocną . 

        Marta Nowak 



JAN PAWEŁ II 
 

Jan Paweł II człowiek, którego nigdy dotąd nie było, i nigdy nie będzie. Uczył 
nas przebaczać, kochać, cierpieć i wiele innych cennych wartości Ŝycia. Myślę, Ŝe 
długo będzie trzeba czekać na człowieka o tak wielkim sercu, miłującym Boga i 
innych. Karol Wojtyła bo tak naprawdę się nazywał, trafiał do serc ludzi starszych, 
młodych i najmłodszych, opowiadając z wielkim entuzjazmem o dziejach Jezusa.  
   Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 
02.04.2005 o godzinie 21:37 świat obiegła wiadomość „Ojciec Święty Jan Paweł II nie 
Ŝyje!”. Cały świat płakał po utracie waŜnego człowieka w ich sercu. Ludzie zbierali 
się w kościołach i modlili się o Ojca. Ulice i prywatne mieszkania ozdobione były 
biało-czerwonymi i Ŝółto-białymi flagami z czarnymi tasiemkami oraz kwiatami 
i zdjęciami. Organizowano akcje gaszenia świateł na pięć minut w mieszkaniach. 
Wysyłano sms, i łańcuszki na róŜnych komunikatorach ku czci papieŜa. śałoba trwała 
do dnia * kwietnia, czyli pogrzebu Jana 
Pawła II. Na czas Ŝałoby w miastach 
odwołano zaplanowane seanse filmowe, 
przedstawienia teatralne oraz wszelkie 
imprezy rozrywkowe. Większość stacji 
telewizyjnych w tym TVP poświęcała 
czas antenowy aktualnym wydarzeniom 
w Watykanie i wspomnieniom o 
zmarłym papieŜu.  Odejście Jana 
Pawła II było wielkim szokiem dla ludzi. 
Wielu z nas traktowała go jak ojca, i 
miała za wzór. Imponowało nam w nim 
to, Ŝe miał taką chęć do Ŝycia. Jego 
uśmiech udowadniał, Ŝe Ŝycie jest 
piękne, warto zwrócić uwagę na jego 
zachowanie podczas choroby, nigdy nie 
odwołał Ŝadnego spotkania z młodzieŜą 
ani się na nic nie skarŜył. Wszyscy pilnie 
go słuchali, bo tak ciekawie mówił, 
potrafił przemówić do kaŜdej grupy 
wiekowej, nawiązał bardzo dobre relacje 
z młodzieŜą. Wybaczał człowiekowi 
największe zbrodnie, np. zamach na jego Ŝycie, miał w sobie tyle miłości, Ŝe nie da się 
tego niestety przelać na papier. Ja będę go zawsze pamiętała, i mam nadzieję, 
Ŝe większość z was teŜ, poniewaŜ jego nauki pozwoliły mi poznać lepiej Ŝycie. 
Dziękuję Ci Ojcze.  
  



Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole 

                 20 marca obchodziliśmy w naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny. Wszyscy uczniowie z  klas 

IV- VI uczestniczyli w tym dniu w trzech konkurencjach , na które składały się zajęcia sportowe w sali 

gimnastycznej ( przygotowane przez p. D. Grad) , plastyczne w klasach (przygotowane przez p. A. 

Huber) i edukacyjne – czyli inscenizacja procesu sądowego( przygotowane przez p. E. Makowską).                      

Wszystkie  etapy obchodów dnia wiosny wymagały od uczestników przygotowania i zaangażowania 

oraz wzbudziły wiele pozytywnych  emocji.  Wszystkich uczniów dopingowała Dyrekcja szkoły w 

bezpośredni sposób ( np. P. Dyrektor Beata Róg  podczas inscenizacji procesu sądowego wcieliła się w 

rolę Sędziego Głównego). Wymienione konkurencje zostały ocenione , punkty policzone i mamy już 

wyłonionych zwycięzców……, którzy dowiedzą się o wygranej na apelu.  Zwycięska klasa dostanie 

nagrodę niespodziankę ufundowaną przez Radę Rodziców.   

                                                                           Dorota Grad                                       Agnieszka Huber 

Oto kilka zdjęć z tego dnia 

 

 

 

 

 

 



SZKOŁA MARZEŃ 

Oto kolejne wyniki testów wykonanych w ramach zajęć z Efektywnych Technik Uczenia się. Mamy 

nadzieję, że upublicznienie wyników zmotywuje uczniów biorących udział w kursie do włożenia 

jeszcze więcej wysiłku i pracy, aby osiągać jak najlepsze wyniki.  

Test V 

 

Test VI 

 

Test VII 
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Już wkrótce… 

Wielkimi krokami zbliżają się dni, które zadecydują o dalszych losach, uczniów klas 

trzecich – Egzaminy. To one będą miały znaczący wpływ na to, w jakim liceum spędzą 

następne trzy lata. Nietrudno jest zauważyć, że egzaminy niebawem, wystarczy spojrzeć na 

uczniów tych  klas… Co widzimy???  Przede wszystkim oczy wlepione w książki (podręczniki, 

lektury, różnego rodzaju opracowania całego materiału gimnazjum). Drugą 

charakterystyczną cechą jest ciągłe ziewanie i walka ze snem  (skutki uczenia się po nocach). 

Kolejna rzecz którą zauważamy to dość dziwne zachowania, takie jak: mamrotanie pod 

nosem (powtarzanie informacji), nerwowe wertowanie zeszytów w celu zweryfikowania 

informacji na dany temat …  Co więcej, jest to zaraźliwe, a powyższe objawy można 

zaobserwować u coraz większej rzeszy uczniów.       

 No cóż, każdego to czeka… Zostaje tylko trzymać kciuki za kolegów i koleżanki a także 

życzyć im powodzenia na egzaminach. 

Marysia Wronek 

 

  



Uwaga 

Jeśli lubisz pisać, jesteś uczniem naszej 

szkoły- nie pisz do szuflady. 

Temat tegorocznego konkursu literackiego: 

„Czy we współczesnym świecie możemy żyć 

bez przyjaciół?”. 

Forma prac dowolna. Prace prosimy oddawać 

w bibliotece szkolnej paniom Joannie 

Piaseckiej lub Barbarze Szewczak lub pani 

polonistce Annie Szlachciuk. 

Termin składania prac to 20.04.2009. 

Na zwycięzców czekają nagrody, a 

najciekawsze prace opublikujemy w GIMKU. 

 

 

W związku z kończącym się 

czteroletnim  projektem Szkoła Marzeń 

ogłaszamy KONKURS na MAPĘ  

MYŚLI. 

Prace powinny być w formacie 

A3 lub A2, temat jest dowolny. 

Mapy należy składać do dnia 

6 maja do pani Barbary Szewczak lub 

pani Agnieszki Huber. 

  



  



NASZA TWORCZOŚĆ 
 
To niemy tylko skowyt, 
(bo wstyd) 
ale prawie namacalny 
 
z duszą na ramieniu dziś przyznaję, 
Ŝe do bólu mam chyba masochistyczne skłonności 
 
wygląda na to, 
(moŜe to zabrzmi nieco grafomańsko) 
Ŝe lubię się pławić po szyję w rozpaczy 
 
cierpienie to narkotyk 
dla mówiących: Ŝyję 
        Magda Oślak 

 
 

Zachęcamy wszystkich uczniów do włączania się w tworzenie GIMKA. Swoje teksty 

moŜecie przesyłać na adres: GIMEK@interia.eu, lub przynosić do pani Barbary Szewczak.  

Redakcja GIMKA: Piotr Januszewski, Ania Jankiewicz, Ewelina Lewandowska, Marysia 

Biczysko, Kamil Reszka, Rafał Król, Ada Pogodzińska, Marysia Wronek, Zuzia Soszyńska, 

Ada Biernacka, Magda Oślak, Kinga Wierzgała, Dominika Popis, Marta Nowak 

Opiekun: Barbara Szewczak  

Numery archiwalne GIMKA znajdziecie w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły: 

http://www.zspwni.w-l.pl/gazetka.html 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega 

sobie prawo do nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany tytułów i 

treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej szkoły. 


