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Wielkanocne tradycje 

Wielkanoc to czas, kiedy
wszyscy chrześcijanie
oczekują
zmartwychwstania Pana
Jezusa.
Po czterdziestu dniach
Wielkiego Postu i  zadumy
następuje radość. W
naszych domach trwa
przygotowywanie do
świąt. Mamy pieką
mazurki, robią zakwas na
żurek oraz inne potrawy
świąteczne. W sobotę
malujemy pisanki i
zdobimy koszyczki, z
którymi udajemy się do
kościoła. W pierwszy
dzień świąt, podczas
śniadania wielkanocnego
dzielimy się święconką i
składamy życzenia. Jest
to bardzo radosny dzień,
który spędzamy z
rodziną. W Lany
Poniedziałek wszyscy
oblewają się symbolicznie
wodą. To tak zwany
tradycyjny Śmigus -
Dyngus.
Tak święta Wielkiej Nocy
obchodzą Polacy, ale
warto przedstawić, jak
przebiegają te dni w
innych krajach.
W Afryce na przykład
kościoły dekorowane są
dekoracjami w kształcie
motyli. Wykorzystują do
tego kwiaty i liście
bananowca.
Afrykańczycy po
modlitwach tańczą i
śpiewają na cześć Boga.

W Brazylii
przygotowywania do
Wielkanocy rozpoczynają
się bardzo szybko a
symbolem tego jest
karnawał w Rio de
Janeiro. Jest huczny, ale
oznacza  koniec zabawy.
Brazylijczycy także
święcą palmy, które
zaplatają w różne kształty.
Dodatkową tradycją jest
wykonywanie kukieł
Judasza, które
wystawiane są w
publicznych miejscach i
każdy przechodzeń może
je "poobijać".
Peruwiańczycy przez
wiele tygodni umartwiają
się i smucą na znak męki
Jezusa. W Wielki Piątek,
tak jak Polacy, nie jedzą
mięsa a w Wielkanoc
wczesnym rankiem palą
także lalki symbolizujące
Judasza.
Ciekawy zwyczaj panuje
na Filipinach, gdzie
podczas procesji
ochotnicy biczują się, a
niektórzy na koniec są
nawet przybijani do
krzyża. 
Mieszkańcy Meksyku
rozpoczynają święta już w
Niedzielę Palmową, co
daje im aż dwa tygodnie
wolnego od pracy i szkoły.
Amerykanie natomiast
 malują jajka, ale nie dzielą
się nimi podczas
śniadania wielkanocnego.

Często świętują ten dzień
w restauracjach. W wielu
miastach odbywają się
 wówczas parady.
Najsłynniejsza z nich to
 Easter Parade w Nowym
Jorku, gdzie uczestnicy
przechodzą ulicami
miasta przebrani w stroje
z dawnych epok.
Następnego dnia odbywa
się w Białym Domu
tradycyjne toczenie przez
dzieci jajek po trawniku.  
Wielkanoc to
najważniejsze święto w
Hiszpanii  i obchodzone
jest z wielką powagą.
Odbywają się tam liczne
procesje, które skupiają
się na męce Jezusa.
Niedzielę wielkanocną
świętują wesołymi
tańcami i śpiewem. 
Greków w Wielkim
Tygodniu obowiązuje
ścisły post - bez mięsa i
produktów mlecznych.
Poświęcają czas na
modlitwę i czytanie Pisma
Świętego.
Tradycyjną potrawą w tym
czasie jest zupa z pasty
sezamowej i cebuli z
dodatkiem octu. O
północy z soboty na
niedzielę odbywa się
msza święta , w czasie
której przekazywany jest
święty ogień. Gdy wybija
północ wierni całują się w
policzki i wygłaszają

"Chrystus
zmartwychwstał". 
Francuskie dzieci przed
świętami idą do lasu i
zbierają tam mech.
Później wiją z niego
gniazdka i umieszczają w
ogrodach. W niedzielę
rano szukają w nich
smakołyków, które
zostawił wielkanocny
zajączek. Tradycyjną
francuską zabawą jest
toczenie i zbijanie na
trawie ugotowanych jaj.
W szwedzkiej kulturze
panuje zwyczaj
przebierania małych
dziewczynek za
"wielkanocne wiedźmy".
W Wielką Sobotę
odwiedzają one domy
sąsiadów, rozdają
świąteczne kartki, a w
zamian otrzymują
słodycze.
Najważniejszym dniem
świąt jest tam właśnie
sobota. Jedzą wtedy
świąteczny obiad,
składający się m.in. z
jajek i ryb.
Dla Włochów największe
znaczenie ma Triduum
Paschalne, czyli czas od
czwartku do soboty. Wiele
rodzin zjeżdża się wtedy
do Rzymu i Watykanu,
aby wspólnie przeżywać
ten czas. W Wielki
Czwartek Ojciec Święty
obmywa nogi dwunastu
dostojnikom kościelnym

a w Wielki Piątek odbywa
się tradycyjna Droga
Krzyżowa. Podczas mszy
w Niedzielę Wielkanocną
papież błogosławi
wszystkich słowami Urbi
et Orbi - czyli Miastu i
światu. 
związanym ze złożeniem
Pana Jezusa do grobu. 
Wielkanoc w Rosji
nazywana jest Paschą. W
czasie Wielkiego Postu
prawosławni nie jedzą
mięsa, ryb, nabiału i
białego pieczywa. Jada
się tylko kapustę , grzyby,
warzywa i ciemny chleb.
W sobotę również święcą
pokarmy, a w niedzielę,
 tak jak Grecy, całują się
w policzek i pozdrawiają
słowami "Chrystus
zmartwychwstał". 
Można by było wymieniać
jeszcze  wiele tradycji i
obrzędów związanych z
okresem wielkanocnym.
Jak widać - jest to
wyjątkowy czas nie tylko
w naszym kraju.
Spędźmy go więc pięknie
z rodziną oraz
najbliższymi i nie
zapomnijmy o tradycjach!
Wesołych Świąt! 

Stanisław Kołowrocki
kl. V a
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Nie wyrzucaj jedzenia

Zbiórka elektrośmieci

.

Od piątku 24 lutego do
poniedziałku 27 lutego
w naszej szkole była
organizowana zbiórka
elektrośmieci. W tych
dniach uczniowie
przynosili zbędne
sprzęty, które nie
nadają się już do
użycia. Uczniowie z
wszystkich klas
przynieśli bardzo dużo
elektrośmieci, tych
dużych i tych małych.
Przynosili między
innymi: sprzęty AGD i
RTF. Pełno osób
wsparło nas w zbiórce
i wszystkim bardzo
dziękujemy.  Nasza
zbiórka przyniosła
oczekiwane efekty, a
odpowiedzialna za nią
była Pani Jola

Staszewska i jej klasa
4B. 
Jeżeli chodzi o
ranking klasowy to
najwięcej punktów
zdobyła klasa 4B –
126, klasa 4A – 71
oraz 5A – 55.
Gratulujemy tym
klasom, a także
innym, które też
bardzo nam pomogły,
ale nie miały dosyć
dużo punktów, aby
być na podium.
Indywidualnie
najwięcej punktów
zdobyła Maja Miotke z
klasy czwartej B - 63
punkty, Kacper Bryk z
klasy czwartej A – 60
punktów, Marta
Oleszkiewicz z klasy
trzeciej

B – 48 punktów oraz
Hubert Baranowski z
klasy czwartej B – 31
punktów. Punkty tych
czterech osób zostały
wysłane w zgłoszeniu
przez Panią Jolę
Staszewską. 
Ogólnie jesteśmy
bardzo zadowoleni z
efektów zbiórki i
dumni z naszej
szkoły, ponieważ
zebraliśmy bardzo
dużo elektrośmieci i
jesteśmy bardzo
ekologiczni.
Organizator zbiórki –
Pani Jola Staszewska
jest bardzo
zadowolona z swoich
wychowanków, że
sobie poradzili w
zbieraniu

elektrośmieci i z tych
wszystkich, którzy
wsparli zbiórkę i
bardzo dziękuje za
pomoc. Efekty są
bardzo dobre, nasza
szkoła zdecydowanie
poradziła sobie ze
zbiórką, dlatego
jesteśmy super-
ekologiczną szkołą!

Inga Czaja
kl. IV b

.

Marnowanie
żywności to problem
o istotnych skutkach
społecznych i
ekologicznych.
Wyrzucając jedzenie
wyrzucamy
pieniądze, które
wydaliśmy na ich
zakup. Czyli jest to
mało ekonomiczne
dla nas samych. Jest
to również
nieetyczne,
zwłaszcza jeśli
pomyślimy o
milionach
głodujących na
świecie ludzi.

Najważniejsze i
bardzo groźne dla
nas wszystkich są
skutki ekologiczne.
Energia
wykorzystywana
przy produkcji
żywności
przyspiesza zmiany
klimatyczne (około
20% produkcji gazów
cieplarnianych wiąże
się z produkcją,
przetwarzaniem,
transportem i
przechowywaniem
żywności). Metan
produkowany przez
bydło i wytwarzany

przez gnijącą
żywność jest 20
krotnie groźniejszy
niż dwutlenek węgla.
Marnowanie
żywności to
marnowanie wody
(kilogram wyrzuconej
wołowiny oznacza
zmarnowanie 5-10
ton wody użytej do jej
wyprodukowania).
Kolejny problemem
to wyrzucane, często
nawet nie
rozpakowane
opakowania z
żywnością, które
znacznie zwiększają
ilość śmieci.

W celu
uświadomienia
wszystkim jaki to
problem realizujemy
projekt „Nie wyrzucaj
jedzenia”.  Uczniowie
przeprowadzili
badania i wyciągnęli
wnioski.

Część wniosków z
badań Zosi
Wolańskiej z kl. IVB:
„Jedzenie w naszym
domu przerabia się.
Z warzyw miękkich
gotujemy leczo i sos
warzywny. Z
miękkich pomidorów

robimy zupę
pomidorową, z
gotowanych warzyw
z wywaru robimy
sałatkę warzywną, z
pieczarek na drugi
dzień krem
pieczarkowy. Z
owoców robimy mus
i zaprawiamy.
Produkty łatwo się
psują, więc mama je
wekuje. Twarogi,
śmietany, jogurt jeśli
się przeterminują
wyrzucamy. Mamy
zwierzęta: dwa psy i
kota, które chętnie od
czasu do czasu

zjadają kiełbasę. W
naszym
gospodarstwie
domowym naprawdę
wyrzuca się mało
produktów i tylko te,
których nie można
przerobić i
wykorzystać do
przygotowania nowej
potrawy.”

Jola Staszewska

.

.
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Jedzenie a myślenie

Coraz częściej w
mediach,
szczególnie w
telewizji,
marketingowcy
stosują dwa chwyty
na widzów.
Pierwszy, to taki, w
którym dany produkt
kupuje ktoś znany,
lub ktoś, kto zna się
na jakimś bliskim
produktowi temacie.
Drugi chwyt, to taki,
w którym dany
produkt jest
naturalny, bądź BIO.
I te reklamy śmieszą
mnie najbardziej. No
bo w jaki sposób
makaron instant
może być „w 100%
naturalny”?! Czy oni
myślą, że ktoś to
kupi? No okazuje się
że kupi, ponieważ
przerażająco duża
liczba Polaków nie
wie, jak wybierać
naturalnie. Ale
naprawdę naturalnie.
Ale jeśli chcecie, to
owszem, mogę Wam
zdradzić tajniki tej
mistycznej sztuki,
tylko musicie
naprawdę ich
przestrzegać. A
więc: Krok pierwszy
– odstaw
supermarkety! Tam
naprawdę ciężko jest
znaleźć coś
zdrowego,

lub lepszego od
popularnych
produktów. Tam
znajdziesz głównie
rzeczy firm i
korporacji, które
stawiają na ilość, nie
na jakość. Krok drugi
– czytaj etykiety! To
naprawdę pomoże ci
dobrze wybrać.
Jeżeli są tam jakieś
dziwaczne składniki,
których nazwy to
jakaś czarna magia
chemiczna, lepiej
tego nie kupuj, bo nie
wiadomo, czy to nie
jakaś TRUCIZNA.
Uwaga. Od tego, czy
posłuchasz się tej
rady, zależy życie
wielu gatunków
zwierząt i lasów
tropikalnych, a także
puszczy
Amazońskiej, co za
tym idzie, całej
Ziemi. Jeżeli w skład
produktu wchodzi
olej palmowy, to od
razu odłóż go na
półkę i więcej nie
kupuj!!! Krok trzeci –
jeżeli możesz, kupuj
na ekobazarze, lub
rynku. Tam
znajdziesz produkty
od małych, lokalnych
dostawców. Możesz
tam znaleźć
ekologiczną Nutellę
(bo ta oryginalna ma
w sobie

olej palmowy), i
wiele, wiele więcej
pysznych rzeczy!
Darmowa informacja:
jeżeli nie wiesz,
gdzie szukać
ekobazaru, to co
czwartek i sobotę
pod halą Olivia w
Gdańsku są targi
ekologiczne. To
świetne miejsce, by
kupić naprawdę
naturalnie i być może
spróbować czegoś
nowego. Krok piąty –
uważaj z kawą i
bananami! Banany to
owoce, które łatwo
dostać. NIESTETY
łatwo dostać. Nie
kupujcie bananów
podejrzanie tanich!
Wiecie czemu? Oto
czemu! Banany są
przywożone z
egzotycznych
krajów. Muszą
przebyć długą drogę
w kontenerach, w
których łatwo o
rozwój
niebezpiecznych
pająków
bananowych.
Znaleziono już takie
w polskich sklepach!
I to jest powód, dla
którego banany są
regularnie pryskane
chemią! Niektórzy
jednak zaoponują
„Ale co im zrobi ta
chemia, przecież

banany mają skórki!”
Gwarantuję wam, ta
chemia z łatwością
przenika do wnętrza
bananów. W
dodatku, te banany
biedni ludzie zbierają
za grosze, które w
ogóle nie wystarczą
na utrzymanie
rodziny, a ni na
czystą wodę i leki.
Właściwie pracują
jak niewolnicy.
Pozostaje kawa.
Tania kawa to
głównie niskiej
jakości robusta (czyli
kawa niskiej jakości).
W dodatku TEŻ jest
pryskana, źle
suszona, lub zbyt
długo czekająca na
suszenie. Dobrym
wyborem są kawy
Pizca El Mundo,
która produkuje
 także kakao (także
malinowe!). Można
także sięgnąć po
kakao „terra etica”.
Obydwa spełniają
standardy Fairtrade.
Niestety są drogie i
ciężko je dostać,
najłatwiej w sklepach
internetowych lub
Gdyńskiej Oficynie,
ale jeżeli chodzicie w
piątek na basen, to
możecie skierować
się do sklepu
ekologicznego po
drugiej stronie ulicy.

Krok szósty - nie
jedz mięsa przez
dwa dni w tygodniu.
Jedzenie mięsa nie
jest jakąś niezbędną
czynnością, bez
której nie da się żyć.
Ale w czym
problem? No cóż…
Do jego produkcji
zużywa się mnóstwo
pasz i wody, co
bezpośrednio
wywiera wpływ na
klimat, ale to już
temat na kolejny
artykuł…
I to by było na tyle w
tym artykule. Mam
nadzieję, że
uświadomił ci on, jak
ważne jest
kupowanie z głową.
Jest on pierwszy z
cyklu, w którym będę
Wam opowiadał o
problemach
cywilizacyjnych.
Tymczasem
trzymajcie się i do
usłyszenia za
miesiąc!

Jan Śniadach
kl. V a
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Czasu-darz

 Dawno, dawno
temu, jakoś w roku
2035, żyło sobie 5
króli, wszyscy od
czegoś innego,
jednak każdy
posiadał ten sam cel,
ustalenie faktu
istnienia postaci
czasu-darza. Otóż
KrólGooglowania,
KrólFacebookowania,
KrólSnapchatowania,
ani KrólBlogowania,
ani nawet
KrólTwitterowania z
swoją społecznością
nie mogli dojść do
jednej właściwej
hipotezy „Kim może
być ten czasu-
darz?”. 
          Oczywiście, ile
osób, tyle teorii na
temat tej tajemniczej
postaci. Wszyscy w
kółko zadają sobie
pytanie: „Kto to może
być?” bądź „Kim on
do diaska jest?”
          Jednak
pewnego mroźnego
styczniowego dnia,
cała 5-tka króli
postanowiła połączyć
swoje siły i zwołali
burze mózgów ludzi i
króli wszystkich
społeczności.
Dyskutowali bardzo
długo, niektórzy

martwili się, że ich
burza mózgów zaraz
zmieni się w
mózgowe oberwanie
chmury.
          Po paru
godzinach narady
zdecydowali, że
„Szalona 5” (bo tak,
nie wiedzieć
dlaczego, nazwali 5
króli) pójdzie do
czasu-dalni, a tam
dalej pokieruje ich
los. A więc
zmuszona do tego
Szalona 5 poszła do
tego trochę mniej
tajemniczego
miejsca niż postać
czasu-darza, ale tak
czy siak to miejsce
nie było im dobrze
znane.
          Szli, szli, szli
aż w końcu doszli do
czasu-dalni. To
miejsce było
okropne. Całe
ociekało szlamem
siarkowo-
wodorowym, nie
wiedzieli co na nich
czeka w środku, ale
po wyglądzie tego
budynku można było
się domyśleć, że nic
miłego. Ale ku
zaszkodzeniu
Szalonej 5 w środku
tego przeogromnego

budynku znajdowała
się cała
czasoprzestrzeń.
Centymetr pomiędzy
nimi a wielką dziurą,
którą była
czasoprzestrzeń, był
centymetrem ich
losu, centymetrem
pomiędzy materią i
próżnią,
centymetrem życia i
śmierci, a próżnia,
dziura, czy
powtarzając się
czasoprzestrzeń,
była ogromna,
przeogromna, i
pomyśleć że
wszystko co się
stało, co się dzieje, i
co się stanie jest w
tej strasznej i
ciemnej dziurze, aż
ciarki przechodzą,
ale jedynym
sposobem aby
przekonać się kim
jest ten nieznany
nikomu czasu-darz
było wskoczenie do
próżni, do wielkiej
nicości, w której nic
nie było.
          Po 30
sekundach namysłu
wskoczyli do dziury,
lecieli, przynajmniej
mieli takie wrażenie,
aż w końcu
wylądowali na takiej

jakby ogromnej
czarnej poduszce,
która była tak
miękka, że aż
chciało się spać,
czekali tam na tej
poduszce nie
rozłączając się ani
na krok, aż nagle na
tym czarnym niebie
pojawiły się
wszystkie ich
wspomnienia, wzloty
i upadki, ale
najważniejsze było
jedno, wśród ciemni
powoli wyjawiała się
jakaś postać, jakaś
czarna postać, która
zmierzała prosto w
stronę Szalonej 5.
Powoli, powoli, ale w
jakąś minutę, postać
była już bardzo
blisko, jak się
okazało to był czasu-
darz w własnej
osobie. Przedstawił
im się, potem oni mu
i czasu-darz od razu
zarzucił warunki, a
brzmiały one tak:
„Jeżeli w siedem dni
uda wam się znaleźć
argument na to, że
podróż w czasie jest
niemożliwa,
wypuszczę was
wolno do waszego
świata, jeżeli jednak
nie uda wam się

znaleźć ani jednego
argumentu,
zostaniecie tu na
zawsze i będziecie
musieli księgować
czas.”
          Smutni faktem,
że nie mają
pomysłów królowie,
przysiedli na tej
ogromnej czarnej i
miękkiej poduszce,
aż po jakimś czasie
postanowili zrobić
burze, tornado,
wichurę, a nawet
karakana mózgów.
 Po wielu, wielu,
wielu, próbach
namysłu, tylko ta
nazwana „Myślmy
Inaczej” przyniosła
jakiś skutek.
          Plan był taki,
namówić czasu-
darza na to, aby ich
wypuścił z
czasoprzestrzeni, a
później, gdy już będą
w normalnym
świecie, zrobić
imprezę dla ludzi
przyszłości, napisać
o niej na wszystkich
możliwych forach
społecznościowych, i
jeżeli
czasoprzestrzeń
notuje wszystkie
zmiany, to jeśli ten
post z wiadomością

o imprezie dostanie
się do ludzi
przyszłości, to
powinni na nią
przyjechać.
          Tak zrobiono,
a że
czasoprzestrzeń nie
odczuła żadnych
zmian w czasie,
przedstawiono
argumenty czasu-
darzowi, a on z
niechęcią odesłał ich
do normalnego
świata.
A wy jak myślicie?
Czy gdyby zamiast 5
króli był 1 to historia
skończyła by się tak
samo?

Kajetan Bieliński
kl. V a
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