
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. ks.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Bystry 9A
11-500, GiżyckoWydanie specjalne
03/17

.

...

vip

..



www.polskatimes.plPolska The Times | Wydanie specjalne 04/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBystrzak

Tradycje Wielkanocne
Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znane są od średniowiecza i praktykowane do
dziś. Najpopularniejsze tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne oraz te kultywowane w okolicach Wielkiej
Nocy:
Niedziela Palmowa - symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień.
Kiedyś w Polsce nazywana „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 poprzez wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej wody. 
Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na świąteczne
śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć zwartość koszyczka różni się w
zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i chrzanu. 
Niedziela Zmartwychwstania – Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy – rezurekcji. Później cała
rodzina zasiada przy stole i spożywa świąteczne śniadanie, które rozpoczyna się składaniem życzeń i
dzieleniem się poświęconym jajkiem. 
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 Chrystusa, zielona, brązowa i
żółta wyrażają radość. 
Zajączek – po świątecznym śniadaniu, wszyscy zebrani chodzą po domu i szukają ukrytych upominków. 
Topienie Judasza – w Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę, symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu jej
przez całą wieś, wrzuca się ją do wody i obrzuca kamieniami do momentu, aż pójdzie na dno. Z.K.

 Z.K.Śmigus Dyngus- pogańskie święto, symbolizujące
budzenie się przyrody do życia oraz oczyszczenie z
zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej
oblana panna, tym większe szanse na szybkie
zamążpójście. 
Legnicka tradycja - „Chleb, śledź i grosz” – tradycja
sięgająca czasów średniowiecza, kiedy to w Wielki
Piątek zakonnicy z klasztoru Benedyktynek i Kartuzów
rozdawali potrzebującym mieszkańcom chleb, śledzie
z beczki i specjalnie wybite grosze. Obecnie tradycję
tę kontynuują członkinie Stowarzyszenia „Kobiety
Europy” . 
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.
Wielkie grzechotanie- kiedy milkły kościelne dzwony,
rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do
urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z
grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do
dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w
Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Specjalnie dla dziewcząt – jeżeli w Wielką Sobotę
obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka
na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty
urody!  Z.K.
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Pewnego słonecznego dnia zajączek Loluś, bawiąc się z kurczaczkiem Tuptusiem, wpadł na niezwykły pomysł,
by uszczęśliwić dzieci z małego miasteczka Nowa Bazia. Postanowili udać się do niego i ogłosić konkurs. Po
dotarciu na miejsce zwołali wszystkie dzieci i wytłumaczyli im regulamin gry. Polegało to na tym, że w lesie ukryli
czekoladowe pisanki. Chowając przedmioty, natknęli się na małą i tajemniczą studzienkę. Loluś zaproponował,
żeby tam schować największe jajo. Wchodząc, Tuptuś zobaczył malutkie drzwi. Wtedy zajączek sobie
przypomniał o książce, którą czytał. Książka odnosiła się do tajemniczych drzwi. Było tam napisane o
niezwykłym koszyku pełnym bursztynowych pisanek. Nie zwlekając, udali się w stronę tajemniczych wrót.
Pierwszy stanął zajączek, a tuż za nim  przyjaciel. Ostrożnie próbowali dostać się do środka, ale  nie dali rady,
ponieważ miejsce to było zakluczone.Kluczem była złota pisanka schowana w ścianie. Po dostaniu się do środka
ujrzeli niesamowitą Złotą  Komnatę, w której były trzy korytarze. Dwa z nich były pułapkami,  tylko  jeden był
prawdziwy. Po krótkim namyśle postanowili udać się do korytarza pierwszego i trzeciego. Po zrobieniu
pierwszych dwóch kroków zajączek bardzo się zaniepokoił krzykami dochodzącymi z pierwszego korytarza.
Nerwowo zawrócił i udał się do alejki, którą kroczył kurczaczek. Po wejściu zobaczył  tam dużą dziurę, a w niej
zapłakanego przyjaciela. Postanowił pomóc swojemu towarzyszowi. Na początku nie wiedział jak, ale po chwili
przypomniał sobie o swojej książce. Było tam napisane, że można wysunąć ze ściany schody do góry. By one
zadziałały, trzeba znaleźć i wcisnąć pisankę wyrytą w ścianie. Znalazł ją i szybko nacisnął. Chwilę później
wyszedł po schodach na zewnątrz. Weszli do korytarza pierwszego i doszli do Złotej Komnaty. Tam na środku
stał stół ze szmaragdowym koszykiem i bursztynowymi jajkami. Bez namysłu spakowali  skarb, który później
podarowali szkole. Następnego dnia dzieci przybyły na ustalone miejsce i rozpoczęto konkurs. Zawody wygrał
mały chłopczyk o imieniu Antek. Zdobył kurę, która znosiła czekoladowe jajka.                         Bartek Kamiński    
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Maluj, ale BEZ
CHEMII

ZABAWY WELKANOCNE I
MUZEUM PISANEK

Dawniej
zdobieniem jaj
zajmowały się
wyłącznie
kobiety,
mężczyznom
wówczas nie
wolno było
wchodzić do
izby.

.

.
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... .

 A ty jak udekorujesz
jajka na Wielkanoc?

Kraszanki - (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez
gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym ze
składników naturalnych. Używano roślin, które pozwalały na uzyskanie
różnych kolorów: brązowy-łupiny cebuli, czarny-kora dębu lub olchy,
żółtozłocisty -kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka, niebieski-płatki
kwiatu bławatka, fioletowy- płatki kwiatu ciemnej malwy, zielony- pędy
młodego żyta lub listki barwnika, różowy- sok z buraka.
Drapanki -powstają przez drapanie ostrym narzędziem po barwionej
powłoce jajka, technika spotykana głównie w Polsce i Austrii.
Nalepianki- popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim.
Powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z
papieru.  O.G.

Walatka (zwana też Na wybitki) to
tradycyjna polska zabawa. Dwie
osoby stukają się jajkami
trzymanymi w dłoni – wygrywa ten,
którego jajko nie pękło.

Muzeum poświęcone wyłącznie
pisankom istnieje w ukraińskim
mieście Kołomyi. 

Wielkanocne jajko jest
symbolem nowego, odradzającego
się życia. Najstarsze pisanki w
Polsce pochodzące z końca
X wieku odnaleziono podczas
wykopalisk archeologicznych
na opolskiej wyspie Ostrówek.
Wzór rysowano na jajach
roztopionym woskiem, a następnie
wkładano je do naturalnego
barwnika z łupin cebuli. O.G.
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WIELKANOCNE ROBÓTKI 

**KOSZYK

POMYSŁ NA... JAJKA

WIELKANOCNY**

Dasz
radę!

.

Materiały:
- 2 pompony
z włóczki    
 (wykonanie
rysunek 1)
- kawałek
filcu
- koraliki
- dobry klej

Wykonanie:
1.Zrób pompony- (rys.1) mały i
duży.
2.Z kawałka filcu wytnij uszy.
(rys.2).
3.Następnie sklej razem wszystkie
elementy tak, aby powstał króliczek
(rys. 4).
4.Jako oczu i nosa użyj koralików.
O.O.

Materiały:
-kolorowe kartki papieru 
-nożyczki
-klej
Wykonanie:
1.Na kolorowych kartkach odrysuj szablon ze str. 11 
2. Wytnij wszystkie elementy. Następnie zagnij według
linii przerywanych.

3.Następnie sklej wszystko razem
tak jak na zdjęciu obok.
4. Przyklej oczy wycięte z papieru
lub wykorzystaj gotowe (możesz je
kupić, np. w sklepie papierniczym).
5. Markerem namaluj wąsy i usta.
O.O.

.

.

Materiały:
bibuła, jajka ze styropianu, klej
Wykonanie:
Paski bibuły o grubości 4 cm skręć
w tzw. niteczki. Później nałóż klej
na czubek jajka, po czym przyłóż w
to miejsce końcówkę sznureczka.
Obwijaj jajeczko do samego dołu,
regularnie smarując je klejem. Na
gotowe jajko możesz przykleić, np.
dziób, uszy nos i w ten sposób
otrzymasz piękne zwierzaczki.
O.O.

Materiały:
- patyczki do uszu
- jajko styropianowe
Wykonanie:
Na początku poucinaj końcówki
patyczków tak, abyś mógł/mogła je
później wbić w jajko. Następnie jak
wspomniałam wcześniej, wbij je do
jajeczka jeden przy drugim. Na
końcu jajko możesz obwiązać
wstążeczką. O.O.

Nie musisz
wydawać dużo
pieniędzy, by
pieknie
udekorować
dom na święta.
Poświęć
chwilkę na
twórczą
rozrywkę...

.

.
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Dziś śmigus-dyngus jest ruchomym świętem
traktowanym jako zabawa o charakterze ludowym. W
odróżnieniu od pierwotnych tradycji wodą oblewa się
wszystkich. Dla żartów mogą być polewane nawet
osoby nieznajome. Zwyczaj przypomina zabawę w
oblewanie się wodą. Jest popularny szczególnie wśród
dzieci i młodzieży. Polska społeczność
spopularyzowała te praktyki w USA. Do oblewania
stosowane są plastikowe pojemniki (np. butelki z
wodą). Wielkanoc jest także okazją do kupienia
specjalnych gadżetów dla dzieci, takich jak pistolet na
wodę czy balon wodny. Przez niektórych zwyczaj jest
krytykowany ze względu na zanik pierwotnych tradycji.
Z biegiem czasu oblewanie wodą stało się również do
tego stopnia niebezpieczne, że służby porządkowe
zaczęły interpretować to jako zakłócanie spokoju. Z.K.

..

.......

Śmigus-Dyngus- zwyczaj pierwotnie słowiański, związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym. Pojęcie dyngus
najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego od słowa dünguuss (kałamarz, chlust wody), pojęcie
śmigus również może pochodzić z niemieckiego schmackostern lub polskiego śmigać. Śmigus i Dyngus przez
długi czas były odrębnymi zwyczajami. Z czasem tak się zlały ze sobą w jeden, że przestano rozróżniać, który
na czym polega. Wyrazem tego było pojawienie się w Słowniku poprawnej polszczyzny Stanisława
Szobera zbitki śmigus-dyngus. Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek Wielkanocny jest
związana z praktykami Słowian, którzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus głównie
polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu się zimną wodą, co
symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Dyngus
polegał na odwiedzaniu znajomych i przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj towarzyszył poczęstunek, bądź
darowizna z zaopatrzeniem na drogę. Słowianie uważali, że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego
oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu, z tego powodu obrządki polewania się wodą miały
niekiedy charakter matrymonialny. W niektórych regionach ustalono, że trzeciego dnia Wielkanocy panny i
dziewczęta mają prawo do odwzajemnionego rewanżu za wcześniejsze oblanie ich wodą. Słowiański zwyczaj
przetrwał również w pobliskich krajach Europy środkowej. W XVI w. słowiańską tradycję powszechnie przejęli
Węgrzy. Do dziś praktykuje się tam oblewanie dam wodą, z pierwotnymi tradycjami, ale również z
wykorzystaniem perfum lub wody kolońskiej. Poza Słowianami zwyczaj oblewania się wodą praktykują również
Meksykanie w Wielką Sobotę. Społeczności Dalekiego Wschodu praktykują  Songkran, który również wypada na
wiosnę, ale nie jest on związany z okresem wielkanocnym. Wśród muzułmanów w Maroku istnieje zwyczaj
zwany zamzam – w dniu Aszury dzieciom wolno bezkarnie oblewać wodą dorosłych. Chłopcy urządzają wtedy
też uliczne bitwy na wodę.    Z.K.

Z.K.
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     PRIMA APRILIS !

NA ŚWIECIE

  Najlepszy kawał na prima aprilis

Wiedzieliście o tym?

Dzień ten
uważano za
niepoważny i
starano się nie
robić tego dnia
żadnych
ważnych
rzeczy.

.

Dzień żartów-obyczaj obchodzony
pierwszego kwietnia w wielu
krajach świata. Polega na robieniu
żartów, celowym wprowadzaniu w
błąd, nabieraniu kogoś,
konkurowaniu w próbach
sprawienia, by inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego. Pochodzenie tego
zwyczaju nie jest jeszcze
wyjaśnione.

W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest
nazywany Dniem Głupców, w krajach
niemieckojęzycznych nazywany po prostu 1 kwietnia.
We Francji Prima aprilis to Dzień kwietniowej ryby. W
Szkocji znany jest jako  Polowanie na głupca, na Litwie
to Dzień kłamcy,w Portugalii Dzień kłamstwa,w Rosji
nosi nazwę Dzień śmiechu. F.G.

Grecy wiążą historię tego dnia z
mitem o Demeter i Persefonie.

Persefona miała zostać porwana do
Hadesu na początku kwietnia. 
Matka Demeter, szukając jej,

kierowała się echem głosu córki,
ale echo ją zwiodło. Z.K. .

Sól zamiast
cukru – dowcip
może niezbyt
przyjemny, ale
za to
wywołujący
lawinę śmiechu.
Wieczorem w
przeddzień
prima aprilis
wsyp do
cukierniczki sól,
a nazajutrz

rano spokojnie
czekaj, co się
wydarzy.
Pamiętaj, abyś
sam się w to nie
wkręcił. F.G.

Obyczaj ten
dotarł do
Polski z
Europy Zach.
w epoce
nowożytnej
w XVI w.

..

.
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 Zając Max ratuje
        Wielkanoc 

        Opowieść 
wszech czasów 

.....

W Lipnicy co
roku rozgrywa
się konkurs na
palmy.W 2016 r
faworytem
konkursu został
Władysław
Stasiak ze
swoją palmą,
która miała 35m
10cm
wysokości.K.Z.

Największa
palma 

w Polsce

Max – mały
zając z
wielkiego
miasta. Chcąc
zaimponować
kolegom,
postanawia
wykonać trudną
kaskaderską
sztuczkę.
Niestety,
podczas
podniebnych
ewolucji
samolotem coś
idzie nie tak

i pojazd Maxa
rozbija się w
Wielkanocnej
Krainie. W jego
centrum
znajduje się
Zajęcza Szkoła
– starodawny
gmach. To
właśnie tu
ukryto Złotą
Pisankę.
Krzesimir
Zagraba

Max Von Sydow
stworzył pełną
wrażliwości i
współczucia
postać Jezusa.
Film
przedstawia
historię
narodzin, życia
oraz
męczeńskiej
śmierci i
zmartwychwstania
Chrystusa.
Niewątpliwym
atutem obrazu

George’a
Stevensa jest
plejada gwiazd,
która przewija
się na ekranie.
W rolach 
epizodycznych:
Charlton Heston
jako Jan
Chrzciciel, Telly
Savalas jako
Poncjusz Piłat.
Krzesimir Z.

 

..

       Łyse 
Obchody
Niedzieli
Palmowej w
Łysych należą
do
najstarszych,
tradycyjnych
obrzędów, które
rozpoczynają  w
kościele
katolickim 
Wielki Tydzień.  

Rok w rok na
Kurpie
przyjeżdżają
tysiące
wiernych z całej
Polski, by wziąć
udział w
uroczystej
procesji i
zobaczyć
niezwykłe
palmy
wielkanocne. 

     Największe palmy w Polsce - Gmina Łyse    
                                       oraz                              
                      recenzje filmów wielkanocnych

gogle

gogle
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                                                            AMELIA POTEJKO
      NASZA MISTRZYNI EUROPY I WICEMISTRZYNI ŚWIATA W BOJERACH

Red. Od kiedy zaczęła się Twoja przygoda z żeglarstwem ?
A.P. Pierwszy raz weszłam do łódki latem 2013 roku. Było to na półkoloniach w Giżycku. Tak mi się to
spodobało, że zapisałam się do Giżyckiej Grupy Regatowej. I tak się to zaczęło…
Red. Czy należysz do jakiegoś klubu? Jak często macie spotkania, co robicie podczas ich trwania?
A.P. Nasz klub to Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego/Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych –
Niegocin. Od kwietnia do listopada trenujemy na wodzie 3-4 razy w tygodniu po 3-5 godzin. Od maja zaczynają
się regaty i bardzo dużo wyjazdów weekendowych po całej Polsce. Zimą trenujemy na basenie 3 razy w
tygodniu, na siłowni 3-4 razy w tygodniu oraz na sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu. Do tego dochodzą wyjazdy
zagraniczne 3-5 razy w roku po 10-12 dni.
Red. Słyszeliśmy, że zostałaś wicemistrzynią świata w bojerach. Od kiedy zaczęłaś latanie?
A. P. W zeszłym sezonie tylko parę razy udało nam się zejść na lód, bo zima była ciepła i nie było lodu. W tym
roku trenowałam na bojerach dosłownie parę dni, ale zasady jego prowadzenia są bardzo podobne do optymistki,
łódki na której pływam już ponad trzy lata.
Red. Opowiedz nam o tych mistrzostwach świata - gdzie i kiedy się odbyły, kto startował?
A. P. Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w klasie Ice-Opti odbyły się w Żninie. Do ostatniej chwili nie było
wiadomo, gdzie będą rozgrywane, bo pogoda płatała figla i zmieniała się grubość lodu na poszczególnych
akwenach. W dniach 13-17 lutego rozgrywaliśmy regaty Mistrzostw Świata. Było 7 wyścigów, z których nawet
jeden wygrałam. W generalnej klasyfikacji zajęłam 13 miejsce, a w kategorii dziewczynek zdobyłam srebrny
medal.
W kolejnych dniach rozgrywane były Mistrzostwa Europy, na których jeszcze lepiej mi poszło, bo zajęłam 7
miejsce w generalnej klasyfikacji 1 miejsce w kategorii dziewczynek. Niestety gęsta mgła uniemożliwiła
rozegranie dalszych wyścigów i regaty nie zostały oficjalnie zakończone. Jednak dostałam puchar i jestem
nieoficjalną Mistrzynią Europy. Startowało ponad 40 zawodników z 8 krajów. Jeden zawodnik przyleciał nawet ze
Stanów Zjednoczonych. Była też ekipa spod Bajkału, która przejechała ponad 10 000 km, żeby wziąć udział w
tych regatach.
Red. Jesteś wielka, cieszymy się razem z  Tobą i życzymy, abyś dalej rozsławiała imię naszej szkoły. 
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