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                                  WIELKANOC

. .

Wielkanoc- najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie  
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, obchodzone
przez Kościoły chrześcijańskie
wyznające Nicejskie Credo. W Kościele
prawosławnym i katolickich Kościołach
wschodnich w nocy, z Wielkiej Soboty na
Niedzielę wielkanocną, odprawiana jest
uroczysta Jutrznia paschalna .Wielkanoc
2017 wypada 16-17 marca.
Tradycje i zwyczaje Wielkanocne to:
-Palemki na szczęście
-Świąteczne porządki
-Lany poniedziałek
-Święconka 

 -Potrawy Wielkanocne:
 -Barszcz biały
 -Żurek
 -Babka
 -Makowiec
 -Cukrowy baranek
 -Mazurek
 -Jajka
 -Biała kiełbasa
 -Pieczone mięso
 -Chrzan i ćwikła
 -Sałatka jarzynowa

. .
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            WIELKANOCNA BABA DROŻDŻOWA

Rodzynki przesypujemy na sito i przelewamy obficie
wrzątkiem. Przekładamy do miseczki i zalewamy
rumem. Odstawiamy na 30 minut do nasiąknięcia. W
letnim mleku rozpuszczamy drożdże ze szczyptą
cukru. Dodajemy 100 g mąki, mieszamy i odstawiamy
do wyrośnięcia. W tym czasie żółtka ubijamy z
cukrem, aż powstanie jasny krem. Ubite żółtka
dodajemy do drożdżowego zaczynu, mieszamy i
dodajemy pozostałą mąkę. Dokładnie wyrabiamy, aż
ciasto będzie elastyczne i przestanie się kleić do rąk.
W trakcie wyrabiania dodajemy roztopione masło,
rodzynki i szczyptę soli. Przekładamy do miski,
przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe
miejsce do wyrośnięcia na ok. 40 minut (aż ciasto
podwoi swoją objętość).Następnie przekładamy do
wysmarowanej masłem formy. Odstawiamy do
wyrośnięcia na kolejne 20 minut, aby ciasto znowu
podwoiło swoją objętość. Pieczemy w piekarniku
nagrzanym do temperatury 170°C (termoobieg) lub
180°C (bez termoobiegu) przez ok. 40 minut. Po
upieczeniu odstawiamy na chwilę, aby forma wystygła,
następnie wyjmujemy babę z formy na kratkę do
studzenia.Cukier puder mieszamy z wodą i polewamy
babę. 

            SKŁADNIKI
BABA

rodzynki – 150 g
rum – 50 ml
mleko – 300 ml
świeże drożdże – 20 g
cukier – 150 g
mąka pszenna tortowa – 500 g
żółtka – 8 szt.
masło – 120 g
sól

POLEWA
cukier puder – 150 g
woda lub sok z cytryny (pomarańczy) – 20 ml

DODATKI
konfitura różana
skórka z pomarańczy lub cytryny
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                        ŚRODA POPIELCOWA

                    Popielec, czyli Środa Popielcowa to uroczystość ruchoma, obchodzona w Kościele      
katolickim w różnych terminach, w zależności od daty Świąt Wielkanocnych. Wypada ona dokładnie 46
dni przed Wielką Niedzielą i rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
 W 2017 roku Popielec będziemy celebrować 1 marca, oczywiście w środę. Jest to święto kościelne, ale
nie jest ono dniem wolnym od pracy. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o
konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa.
Główny obrzęd Środy Popielcowej wywodzi się z czasów starożytnych, z tradycji judaizmu, w której to
Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy popiołem. Miał to być akt najwyższej skruchy. Grzesznik
podkreślał w ten sposób własną śmiertelność i znikomość. W Kościele katolickim zwyczaj posypywania
głowy popiołem w pierwszy dzień Wielkiego Postu został wprowadzony w XI wieku przez papieża Urbana
II. Ustalono również, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w zeszłoroczną Niedzielę
Palmową. Ponadto, Jan Paweł II ogłosił Popielec dniem modlitw o pokój na świecie.
W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły, a więc spożycie trzech posiłków, w tym jednego
do sytości. W kościołach kapłani odziani w fioletowe szaty liturgiczne, będące symbolem pokuty,
odprawiają msze święte. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych
popiołem. 

; ;
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        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. 

;

        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.

          LANY PONIEDZIAŁEK

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka –
to zabawa, którą wszyscy doskonale 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.                 ŚWIĘCONKA

                             
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek
(a 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.

;

;

;
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                   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca
obchodzimy
pierwszy dzień
Wiosny, dzień
Wierzby, dzień Walki
z Rasizmem oraz
Światowy Dzień
Poezji.

.

.

.

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy wiosennej i trwa do
momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu
oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 20
marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają
dzień wcześniej lub dzień później, a w roku
przestępnym  mogą być dodatkowo cofnięte o
jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej
dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a
ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy,
noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego
dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe.
Jedną z najbardziej znanych tradycji wiosennych
jest topienie Marzanny.Topienie Marzanny w
zależności od regionu przybiera różne formy.
Zwykle jednak Marzanna jest kukłą/lalką, wykonaną
często ze słomy, ubraną np. w strój lokalny.Może
być upodobniona do młodej panny w wianku, ”
Topienie kukły symbolizuje pożegnanie zimy i
nadejście wiosny.

.

.

.
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PRIMA APRILIS

1 KWIECIEŃ

Prima aprilis - dzień żartów obyczaj obchodzony pierwszego dnia
kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów,
celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu
w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego.
Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe
informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze
wyjaśnione.
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Dzień Kobiet 8 marcaDzień Kobiet  coroczne
święto obchodzone 8 marca od
1910 roku. Pierwszy dzień
kobiet obchodzony był 28
lutego 1909, ustanowiony
przez Socjalną Partię
Ameryki po zamieszkach i
strajkach w Nowym Jorku. W
Polsce był obchodzony na
szeroką skalę do 1993 roku.

..

.

..

.
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DZIEŃ MĘŻCZYZN

10 MARZEC

Dzień Mężczyzn –tradycja obchodzenia tego święta na świecie
została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w Trynidadzie i Tobago
przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy
ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na
Karaibach.
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"Ortograficzne łamigłówki"

 Z okazji Miesiąca Języka Polskiego, 7 marca w
naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny
pt. "Ortograficzne łamigłówki", w którym brali udział
uczniowie z klas I - III gimnazjum.
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                   WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

,

.

. .

        KADR NA BIAŁE

Uczniowie realizujący
projekt Równać Szanse
uczestniczyli w
warsztatach
fotograficznych w
Muzeum Fotografii  w
Bydgoszczy. 

,

.

. .
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                          MARIANY I MARIANKI

..

. .

21 marca 2017 r. w auli gimnazjum odbyła się gala wręczenia nauczycielom i uczniom Marianów oraz
Marianków- wyróżnień nawiązujących do postaci patrona naszej szkoły, Mariana Rejewskiego.
Marianami 2017 uhonorowano następujących nauczycieli:
Nagrodę specjalną "Złoty Kaganek Oświaty"- otrzymał dyrektor gimnazjum p. Z. Napora. W kategorii
"Sokole Oko" wygrała p. M. Wolska. Tytuły "Mistrz Innowacji" i "Złote Serce" przyznano p. G.
Kościelskiemu. Z kolei w kategoriach "Siła Spokoju" i " Szwajcarski Zegarek" i " Mistrz Powiedzonek"
zdobyli kolejno: p. Sokołowski, p. M. Tyrakowska i p. J. Malicki.
Laureatami Marianków 2017 zostali:
"Społecznik Roku"- Nina Joachimowska 3d, "Mistrz Savoir- Virre"- Maciej Truszczyński 3b, "Pomocna
Dłoń"- Agata Czabańska 3d, "Metamorfoza Roku"- Liwia Kwiatkowska 3f, " Życzliwa Dusza"- Marta
Olszewska 3f, "Matematyk Roku"- Marek Siwka3f, "Humorysta Roku"- M. Kotyńska 3d. Wszyscy
zwycięzcy otrzymali gigantyczne ołówki i pamiątkowe dyplomy. Przyznano także nagrodę specjalną
klasie 3f, wręczyła ją wicedyrektor p. R. Karwowska.

..

. .



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 4 06/2017 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Gimnazjalisty



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 4 06/2017 | Strona 14 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Gimnazjalisty

Uczniu! Przyłącz się do akcji Fundacji Mam
Marzenie i pomóż chorym dzieciom spełnić ich
marzenia.
Jak możesz pomóc?
Do biblioteki szkolnej Publicznego Gimnazjum im.
M. Rejewskiego w Białych Błotach przynieś książkę
owiniętą w szary papier i ozdób ją dowolnie
wybranym cytatem pochodzącym z podarowanej
książki.
Twój cytat będzie zachętą do zakupu przyniesionej
przez Ciebie książki!
Termin zbiórki: do 12 maja 2017r.
20 maja w C.H. Zielone Arkady podczas
Ogólnopolskiego Dnia Marzeń całodziennej akcji
Fundacji Mam Marzenie związanej z dziecięcą
profilaktyką zdrowotną, odbędzie się kiermasz
podarowanych książek, a cały dochód zostanie
przekazany w 100% na spełnianie marzeń
podopiecznych Fundacji.
Szczegóły znajdziecie na stronach:
www.facebook.com/events/984151158388128/
www.MamMarzenie.org.

https://www.facebook.com/events/984151158388128/
http://www.mammarzenie.org./
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                            23 KWIETNIA
 ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW
AUTORSKICH
  "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy..."
                                                     Kornel Makuszyński
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień
Książki) – doroczne święto organizowane przez
UNESCO w celu promocji czytelnictwa,
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za
pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz
pierwszy obchodzono w 1995 roku.
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Origami. Od małego do wielkiego.

Uczniowie klas II, którzy uczęszczają na zajęcia
rękodzieła artystycznego z panią Agnieszką
Cholewińską przygotowali łabędzia techniką
origami modułowe. Zainspirowało to młodzież do
stworzenie jak największego modelu. W pracę
włączyła się świetlica szkolna. Dzieło wymagało
wiele rąk do pracy, czasu i materiału ale podjęte
wyzwanie przyniosło ogromną satysfakcję. Na
wykonanie zużyto około 1000 modułów.

. .
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25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich w auli Publicznego Gimnazjum im. M.
Rejewskiego odbył się Międzyklasowy Turniej
"Książkowe Potyczki Szkolne" zorganizowany przez
nauczycieli, bibliotekarzy. W turnieju brało udział
zespoły czteroosobowe z klas 1- 2. Uczestnicy
zmagali się z zadaniami w następujących
konkurencjach

MIĘDZYKLASOWY
TURNIEJ "KSIĄŻKOWE
POTYCZKI SZKOLNE"
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             Międzyklasowy Konkurs
                       na "Wielkanocne Jajko"

Międzyklasowy Konkurs
na "Wielkanocne Jajko"
WYNIKI KONKURSU
I MIEJSCE
Kamil Pikura kl. 2c
Dorota Doliwa kl. 2c

II MIEJSCE
Aleksandra Bordon kl. 1c
Nadia Malerowicz kl. 1c
Nicole Kaźmierczak kl. 1e
Zuzanna Kośmider kl. 1e

III MIEJSCE
Hanna Rygiewicz kl. 2d
Amelia Pater kl. 2d
Jan Kępiński kl. 1d
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Warsztaty teatralne z Dawidem Kartaszewiczem
27. marca nasze gimnazjum odwiedził aktor filmowy i teatralny -
Dawid Kartaszewicz. Spotkanie celowo odbyło się w tym dniu, gdyż
był to Międzynarodowy Dzień Teatru. Wybrani uczniowie
uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których doskonalili dykcję,
umiejętność pięknego wysławiania się, ruch sceniczny oraz
wyrażanie emocji, co okazało się nie lada wyzwaniem. 
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Fotografie naszych uczniów
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	Prima aprilis - dzień żartów obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze wyjaśnione.

	Dzień Kobiet 8 marca
	Dzień Kobiet  coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku.

	DZIEŃ MĘŻCZYZN
	10 MARZEC
	Dzień Mężczyzn –tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach.

	"Ortograficzne łamigłówki"
	Z okazji Miesiąca Języka Polskiego, 7 marca w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny pt. "Ortograficzne łamigłówki", w którym brali udział uczniowie z klas I - III gimnazjum.
	WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
	KADR NA BIAŁE
	Uczniowie realizujący projekt Równać Szanse uczestniczyli w warsztatach fotograficznych w Muzeum Fotografii  w Bydgoszczy.
	MARIANY I MARIANKI
	21 marca 2017 r. w auli gimnazjum odbyła się gala wręczenia nauczycielom i uczniom Marianów oraz Marianków- wyróżnień nawiązujących do postaci patrona naszej szkoły, Mariana Rejewskiego. Marianami 2017 uhonorowano następujących nauczycieli: Nagrodę specjalną "Złoty Kaganek Oświaty"- otrzymał dyrektor gimnazjum p. Z. Napora. W kategorii "Sokole Oko" wygrała p. M. Wolska. Tytuły "Mistrz Innowacji" i "Złote Serce" przyznano p. G. Kościelskiemu. Z kolei w kategoriach "Siła Spokoju" i " Szwajcarski Zegarek" i " Mistrz Powiedzonek" zdobyli kolejno: p. Sokołowski, p. M. Tyrakowska i p. J. Malicki. Laureatami Marianków 2017 zostali: "Społecznik Roku"- Nina Joachimowska 3d, "Mistrz Savoir- Virre"- Maciej Truszczyński 3b, "Pomocna Dłoń"- Agata Czabańska 3d, "Metamorfoza Roku"- Liwia Kwiatkowska 3f, " Życzliwa Dusza"- Marta Olszewska 3f, "Matematyk Roku"- Marek Siwka3f, "Humorysta Roku"- M. Kotyńska 3d. Wszyscy zwycięzcy otrzymali gigantyczne ołówki i pamiątkowe dyplomy. Przyznano także nagrodę specjalną klasie 3f, wręczyła ją wicedyrektor p. R. Karwowska.

	Uczniu! Przyłącz się do akcji Fundacji Mam Marzenie i pomóż chorym dzieciom spełnić ich marzenia. Jak możesz pomóc? Do biblioteki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach przynieś książkę owiniętą w szary papier i ozdób ją dowolnie wybranym cytatem pochodzącym z podarowanej książki. Twój cytat będzie zachętą do zakupu przyniesionej przez Ciebie książki! Termin zbiórki: do 12 maja 2017r. 20 maja w C.H. Zielone Arkady podczas Ogólnopolskiego Dnia Marzeń całodziennej akcji Fundacji Mam Marzenie związanej z dziecięcą profilaktyką zdrowotną, odbędzie się kiermasz podarowanych książek, a cały dochód zostanie przekazany w 100% na spełnianie marzeń podopiecznych Fundacji. Szczegóły znajdziecie na stronach: www.facebook.com/events/984151158388128/ www.MamMarzenie.org.
	23 KWIETNIA  ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH   "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy..."                                                      Kornel Makuszyński
	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
	Origami. Od małego do wielkiego.
	Uczniowie klas II, którzy uczęszczają na zajęcia rękodzieła artystycznego z panią Agnieszką Cholewińską przygotowali łabędzia techniką origami modułowe. Zainspirowało to młodzież do stworzenie jak największego modelu. W pracę włączyła się świetlica szkolna. Dzieło wymagało wiele rąk do pracy, czasu i materiału ale podjęte wyzwanie przyniosło ogromną satysfakcję. Na wykonanie zużyto około 1000 modułów.
	MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ "KSIĄŻKOWE POTYCZKI SZKOLNE"
	25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w auli Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewskiego odbył się Międzyklasowy Turniej "Książkowe Potyczki Szkolne" zorganizowany przez nauczycieli, bibliotekarzy. W turnieju brało udział zespoły czteroosobowe z klas 1- 2. Uczestnicy zmagali się z zadaniami w następujących konkurencjach
	Międzyklasowy Konkurs
	na "Wielkanocne Jajko"
	Międzyklasowy Konkurs na "Wielkanocne Jajko"
	WYNIKI KONKURSU
	I MIEJSCE
	Kamil Pikura kl. 2c Dorota Doliwa kl. 2c

	II MIEJSCE
	Aleksandra Bordon kl. 1c Nadia Malerowicz kl. 1c Nicole Kaźmierczak kl. 1e Zuzanna Kośmider kl. 1e

	III MIEJSCE
	Hanna Rygiewicz kl. 2d Amelia Pater kl. 2d Jan Kępiński kl. 1d

	Warsztaty teatralne z Dawidem Kartaszewiczem
	27. marca nasze gimnazjum odwiedził aktor filmowy i teatralny - Dawid Kartaszewicz. Spotkanie celowo odbyło się w tym dniu, gdyż był to Międzynarodowy Dzień Teatru. Wybrani uczniowie uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których doskonalili dykcję, umiejętność pięknego wysławiania się, ruch sceniczny oraz wyrażanie emocji, co okazało się nie lada wyzwaniem.

	Fotografie naszych uczniów

