
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Od redakcji… 
 

Ten  numer naszej szkolnej gazetki będzie wyjątkowy. Już niedługo nadejdą Święta 
Wielkanocne, a razem z nimi Oblewany Poniedziałek, z którego na pewno sucho nie wyjdziecie.  
Te wyjątkowe święta poprzedzi Prima Aprilis, dzień w którym będziemy mogli robić psikusy innym  
do upadłego !!!  Tylko koleżanki i koledzy nie róbcie psikusów na egzaminie szóstoklasisty 
        

Naszym czytelnikom życzymy serdecznie: 
Wielu wykonanych żartów, mokrych ubrań w Oblewany Poniedziałek, 

Smacznego jajka, i aby Zmartwychwstały Chrystus zawitał w Waszych Sercach !!! 
 

 
Ważnym dniem jest Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki 

Post , 40 dni przed świętami , kiedy w kościele posypujemy głowy 
popiołem. Ma on przypomnieć nam o kruchości życia. Tego dnia 
obowiązuje także ścisły post , choć wiele osób przestrzega go przez 
cały czas trwania Wielkiego Postu. Okres świąteczny rozpoczyna się 
już tydzień przed Wielkanocą , w Niedzielę Palmową , z okazji której 
przygotowujemy kolorowe palemki symbolizujące odradzające się 
życie. Mogą mieć one różną wielkość . Wykonuje się je z gałązek 
bukszpanu , wierzby , kwiatów oraz bibuły. W niektórych regionach 
Polski oklepuje się nimi domowników , by zapewnić im szczęście  
i zdrowie . Jednym z najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia jest 
Wielki Piątek . Jest to dzień męki i śmierci Pańskiej , na znak, której 
w kościołach buduje się groby Chrystusa . Natomiast Wielka Sobota 
– to czas wyczekiwania. Tego dnia robimy pisanki, święcimy 
pokarmy i przygotowujemy domy na uroczyste przyjęcie 
zmartwychwstałego Chrystusa. Najważniejszym dniem tego tygodnia 
jest Niedziela Wielkanocna zwana także Wielką Niedzielą lub Niedzielą Zmartwychwstania 
Pańskiego . Rozpoczyna się rano procesją i mszą świętą zwaną w kościele rezurekcją. Następnie  
w gronie rodzinnym spożywamy uroczyste śniadanie, dzielimy się poświęconym jajkiem i składamy 
sobie życzenia. Na stole nie może zabraknąć  baranka – symbolu zmartwychwstałego Chrystusa . 
Tego dnia świąteczne prezenty przynosi zajączek. Czas świąt kończy Lany Poniedziałek , zwany 
także śmingusem- dyngusem.  

Dyngus - polewanie się wodą w lany poniedziałek ma symbolizować budzącą się do życia 
przyrodę. Tradycja ta wywodzi się z pogańskich zwyczajów . Miała ona zaklinać ziemię by wydała 
obfity plon. Na południu Polski wodą święconą skrapia się także pola . Dodatkowo stawia się na nich 
krzyże wykonane z palmy poświęconej w Niedzielę Palmową . Dzięki temu święci się ziemię . Wierzy 
się również , że zmoczone tego dnia panny szybko wyjdą za mąż, a chłopak który wręczy pannie 
pisankę , da jej do zrozumienia , że mu się podoba  

 
 

Z życia szkoły 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza  
w Białobrzegach  
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Prima aprilis - Dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, 
zapoczątkowany mniej więcej w połowie XIII wieku obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na 
robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by 
inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe 
informacje. 

Wierzenia i symbole wielkanocne 

Wielkanoc wiąże się z wieloma wierzeniami i magicznymi przepowiedniami mającymi 
zapewnić zdrowie, szczęście i miłość. Wszyscy przecież chcielibyśmy wiedzieć, co dobrego 
przyniesie przyszłość, jakie radości i przyjemności nas czekają.  

Palma poświęcona w Palmową Niedzielę będzie chronić dom od chorób i zła przez cały rok.  
W Wielki Piątek przed wschodem 
słońca woda w rzekach i potokach 
ma właściwości uzdrawiające  
i zapobiegające chorobom.  

Drzewa posadzone w Wielki 
Piątek będą znakomicie owocowały, 
a jaja zniesione tego dnia będą miały 
moc gaszenia ognia.  

Jaja spożyte podczas 
Wielkanocnego śniadania zapewnią 
zdrowie i pomyślność. Skorupki 
pisanek rzucone na podwórko lub do 
sadu, odstraszą szkodniki i  zapewnią 
dobre zbiory owoców.  

Wielkanocne symbole  

Palma - w najbardziej 
tradycyjnej palmie nie może 
zabraknąć gałązek wierzby  
i leszczyny. Jest symbolem pradawnego święta wiosny.  

Święconka - oznacza zakończenie świątecznych przygotowań i czas ucztowania.  
Baranek - symbol Chrystusa, który zwyciężył zło i śmierć. Kiedyś robiony był z masła,  

a później z cukru, każdy obowiązkowo powinien mieć czerwoną chorągiewkę.  
Zajączek - jest symbolem zdrowia, zmysłowości i wiosny. 

Kącik kulinarny 

Deser - Pascha: 
25dag śmietankowego białego sera 
5 łyżek cukru 
3 łyżki roztopionego masła  
5 łyżek gęstej śmietany kremówki 
7 dag migdałów obranych ze skórki 
po 3 dag skórki pomarańczowej i rodzynek 
Rodzynki umyj i namocz we wrzątku przez 5 minut , skórkę 
pomarańczową drobno pokrój , migdały grubo posiekaj . 
Ser utrzyj na puszystą masę , dodając po łyżce letniego 
masła . Połącz następnie ze śmietaną kremówką i 
bakaliami , po czym dokładnie wymieszaj. Przygotowaną 
masę wyłóż do wysokiej , wypłukanej zimną wodą 
miseczki, przykryj folią aluminiową i wstaw na 5 godzin do 
lodówki . Na godzinę przed jedzeniem zanurz miskę w 
bardzo gorącej wodzie , żeby bez problemu wyciągnąć paschę . Gotowy deser przechowuj  
w lodówce .           Smacznego  
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

Wpisz odpowiedzi na podane hasła do krzyżówki. Wypisz pod spodem litery umieszczone  
w zaznaczonych na jasno –niebiesko polach zgodnie z cyframi i poznaj hasło. 

Poziomo 

 3. dokonał cudu w kanie   

 6. druh ze szkolnej ławki 

 7. państwo w południowo-zachodniej Azji 

 8. wiklinowy na święconkę  

 9 .stolica polskiej piosenki 

 12. duży nóż kuchenny 

 15. pęk kwiatów 

 16. pierwszy dzień wielkiego postu 

 17. rzeka z powieści Elizy Orzechowskiej 

 18. Polecenia dla Azora 

 

Pionowo 

 1.dzień przeznaczony na święcenie pokarmu 

 2.tekturowa okładka na akta  

 3.kolorowe w wielkanocnym koszyku 

 4.chłód 

 5.pojazd Św. Mikołaja  

 10.dzień upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu  

 11. słodki na pączku  

 12.filmowa lub klejąca 

 13.niejedno w zdaniu  

 14. Najmniejsza porcja energii 

Kącik książki 

Serdecznie polecam wspaniałą książkę „Magiczne drzewo” Andrzeja 

Maleszki. Zdarzyło się, że burza powaliła ogromny dąb – drzewo  

o cudownych, magicznych właściwościach. Z jego drewna wytworzono potem 

wiele przedmiotów, z których każdy zachował magiczne właściwości. Jest 

wśród nich i czerwone krzesło. Trafia ono do rodziny Filipa, Tośki i Kukiego, 

których ojciec i matka właśnie stracili pracę w orkiestrze. Choć sytuacja 

finansowa nie jest zbyt wesoła, jednego dzieciom nie brakuje: miłości. Cóż, 

kiedy pochopnie wypowiedziane życzenie zmienia wszystko. Jest to pierwsza 

część przygód jednego z magicznych przedmiotów. Polecam również 

następne części… 
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Kącik humoru 

 

1. Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela" 

- Wakacje ,proszę pani. 

 

2. Pani pyta dzieci jakie mają zwierzątka. 

- Ja mam kota. 

Zosia wyrywa się do odpowiedzi. 

proszę Zosiu -  mówi pani. 

Zosia odpowiada .A ja indyka w zamrażarce. 

3.Przychodzi kobieta do apteki: 

- Macie jakiś skuteczny środek na odchudzanie. 

 -Tak. Plastry. 

- A gdzie się je przykleja? 

- Na usta. 

 

Wywiad Anny Grocholskiej z leśnikiem Januszem Sobusiem cz.2 

 
- Czy oprócz zwierząt i ptaków mieszkańcami lasu są także pszczoły? 

- W tym lesie nie ma barci. Ale okresowo są przywożone ule z pszczołami. 

- Jak zabezpieczane są mrowiska ? 

- Raz na dziesięć lat przeprowadza się inwentaryzację mrowisk 

lokalizację ich nanosi się na mapę. Aby zabezpieczyć je przed 

niektórymi zwierzętami  

a także przed ludźmi, mrowiska ogradza się żerdziami. 

 

- W jaki sposób leśniczy chroni las przed szkodnikami? 

- Leśniczy w swoich obowiązkach ma nieustanny przegląd  

i kontrolę lasu, obserwację i zbieranie materiałów w szczególności 

dotyczących szkodliwych owadów takich jak np. brudnica mniszka, 

poproch cetyniak, borecznik rudy,  cetyńce, korniki. Niektóre z 

wyżej wymienionych owadów są bardzo niebezpieczne dla lasu i 

pojawienie się ich w dużej ilości może doprowadzić do zniszczenia 

lasu. W tym celu prowadzimy kontrole stanu liczebności w okresie 

rójki owadów. Wówczas zakładamy pułapki feromonowe. W te 

pułapki łapią się owady, które są liczone. Na podstawie tych zbiorów 

określany jest stan zagrożenia danego kompleksu leśnego. 

Dodatkowo jesienią po pierwszych mocnych przymrozkach 

przeprowadza się tak zwane jesienne poszukiwania szkodników 

pierwotnych sosny, polegające na szukaniu owadów w ściółce, 

rozpoznawaniu ich, określaniu ich liczebności. 

W ostatnich latach pojawił się problem z chrząszczami z rodziny ryjkowcowatych, takimi jak szeliniak 

sosnowiec i smolik znaczony, które atakują uprawy leśne i wyrządzają dotkliwe szkody. 

- Czy do lasu można wjeżdżać samochodem? 

- Lasy w Polsce są ogólnodostępne. Pieszo lub rowerem możesz poruszać się wszędzie z wyłączeniem zakazów 

ustawowych na przykład na plantacje nasienne, ścinki drzew, uprawy do 4 m wysokości i ostoi zwierząt. 

Natomiast samochodem możesz poruszać się tylko po drogach utwardzonych, oznakowanych  

i dopuszczonych do ruchu. Ustawianie znaków należy do obowiązków leśniczego. 
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- Czy w lesie są wyznaczone trasy dla turystów, po których można się bezpiecznie poruszać? 

- W myśl programu, że lasy są ogólnodostępne, na wniosek Gminy Białobrzegi i Gminy Żołynia przez teren 

leśnictwa przebiega Trasa Rowerowa i profesjonalna trasa Nordic Walking. Wyznaczone trasy umożliwiają nie 

tylko bezpieczne poruszanie, ale umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego. 

- Czy w tym lesie znajdują się miejsca historyczne?  

- Tak. W oddziale 134c Uroczysko ,,Księża Góra” jest postawiony krzyż upamiętniający Mszę Polową przed 

Bitwą Partyzancką podczas II Wojny Światowej. Znajdują się także miejsca kultu religijnego, jak kaplica św. 

Huberta, św. Antoniego, kapliczki św. Michała, św. Franciszka oraz Droga Krzyżowa. 

-W jaki sposób radzi Pan sobie z wysypiskami śmieci, które można spotkać niemal w każdym lesie? 

- Jest to bardzo trudny problem. Dopóki nie zmieni się świadomość społeczeństwa, dopóty będą pojawiać się 

śmieci w lesie. Trzeba przyznać, że jest to zjawisko coraz rzadsze, ale pojawiające się wysypiska muszą zostać 

uprzątnięte przez pracowników leśnych. 

 Na trasie rowerowej czy spacerowej usytuowane są miejsca postojowe, na których znajdują się kosze na 

śmieci, więc należy z nich korzystać. Najbardziej niepokojące jest zjawisko pozostawiania w lesie butelek, 

gdyż grozi to niebezpieczeństwem pożaru. 

 Zauważyłaś pewnie tablice informacyjne o zakazie rozpalania ognisk w lesie. Umieszczanie takich 

tablic, jak również utrzymanie pasów przeciwpożarowych należy do obowiązków leśnika. 

- Czy w czasie pracy codziennie przebywa Pan w lesie? 

- Praca leśniczego przede wszystkim polega na przebywaniu w terenie, ale ze 

względu na pozostałe obowiązki, takie jak załatwianie interesantów, sprzedaż 

drewna, sporządzanie różnych sprawozdań leśniczy dość dużo czasu poświęca 

na pracę kancelaryjną. 

- Jak długo pracuje Pan w zawodzie leśnika i czy lubi Pan swoją pracę? 
- W lasach Państwowych pracuję już 27 lat, a na stanowisku leśniczego pracuję 

14 lat. Mimo licznych obowiązków i ogromnej odpowiedzialności za 

powierzone mi leśne bogactwo, pracę swoją bardzo lubię. Las dla mnie jest 

drugim domem, dodatkowo łączę pracę z moją pasją życiową, jaką jest 

myślistwo. Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. 

- Rozumiem teraz, że leśnik nie tylko spaceruje po lesie z dubeltówką na 

ramieniu – jak to pokazują komiksowe ilustracje - ale ciężko pracuje. 

Dziękuję za rozmowę, była to wspaniała przygoda. 

- Mam nadzieję, że udało mi się zapoznać Cię z pracą leśnika. Może i Ty w 

przyszłości podejmiesz pracę w tym zawodzie? 

Pozdrawiam Darz Bór 

 

Talenty literackie naszych koleżanek i kolegów 
 

Krajobraz wiosenny  

 

Siedząc na ławce w parku w magiczną porę roku, jaką jest 

wiosna, można zauważyć  wiele pięknych zmian zachodzących w 

przyrodzie.  

Wszystkie rośliny budzą się, jak niedźwiedzie, z zimowego snu. 

Wyrastają przebiśniegi i krokusy. Mimo że śnieg jeszcze pozostał, 

drzewa pięknie się zielenią, nabierają osobowości. Rankiem 

śpiewają ptaki swoją wiosenną operę, a przez drogę przebiegają 

sarny, pies wystraszył zająca. Spotykamy coraz więcej zwierząt, 

które z nową energią szukają pożywienia wśród zazielenionych 

traw. Ptaki, małe i duże, choć na niebie wyglądają jak niewielkie 

kropeczki, szukają jedzenia i śpiewając przelatują nad naszymi 
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głowami. Gdzieś, przy pobliskim lesie, niedźwiedź budzi się ze snu i głodny przepędza inne zwierzęta.  Trawa 

wygląda jak z bajki. Zielona, soczysta, wzbogacona kwiatami. Drzewa, ozdobione jeszcze szronem o poranku,  

są oblegane przez liczne kolorowe ptaki.  

Krajobraz wiosenny kryje wiele tajemnic. Warto się mu dokładnie przyjrzeć. 

Szymon Wajda 6 a 

Zalety i wady mieszkania na wsi 

Opisując wieś, chciałabym znaleźć odpowiedź na temat zalet i wad życia tutaj. Wydaje mi się, że życie 

na wsi jest pełne radości, jak i smutku.  

 

Pierwszym powodem, dla którego jest warto mieszkać na wsi, to na pewno czyste powietrze. Nie ma tak 

dużej ilości spalin. Można więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Pozwala nam to zapomnieć  

o problemach związanych ze złym samopoczuciem. Mając swój ogród, możemy zrelaksować się,  leżąc na 

hamaku lub wypoczywając w przydomowym ogródku. Ogród zapewnia swobodę. Mamy do dyspozycji sporo 

miejsca. Dzieci mają dużo więcej przestrzeni do zabawy. 

Zawsze jest się w towarzystwie ptaków. Na wsi jest cisza i 

spokój. Można się zrelaksować, wsłuchać się w piękno natury, 

która nas otacza. Łąki i pastwiska nadają wsi szczególny 

wizerunek. Roślinność stwarza dobre warunki do rozwoju 

świata zwierząt, ptaków, czy owadów. Pomimo że wieś jest 

miejscem, gdzie dużo bardziej ludzie pracują fizycznie, to 

efektem tej ciężkiej pracy są pyszne owoce, warzywa, mięso, 

nabiał, których nigdzie indziej nie kupimy. Myślę, że dawniej 

życie  

z dala miasta było o wiele trudniejsze. Prace zaczynało się wraz 

ze wschodem słońca, a kończyło z jego zachodem. W 

dzisiejszych czasach mieszkanie na wsi niewiele różni się od 

miejskiego. Nasza wieś położona jest w niedalekiej odległości od miasta, dlatego wada jaką jest brak kina, 

teatru czy nawet mały dostęp do lekarzy specjalistów, nie stanowi dużego problemu.  

Myślę, że decyzja o życiu na wsi czy w mieście zależy od naszych upodobań i tego, co nas bardziej 

cieszy. Czy chęć życia w wielkim mieście, czy chęć przebywania z przyrodą?  

Ja nie zamieniłabym miejsca zamieszkania na miasto. Przez to, że żyję na wsi mam bliższy kontakt  

z naturą. Wolny czas spędzam aktywnie, np. jeżdżąc na rowerze. Mogę być bliżej zwierząt. Krajobraz lasów, 

stawów jest miejscem świetnego wypoczynku. Tam znajduję spokój, mogę się wsłuchać w śpiew ptaków. Nie 

muszę żyć w ciągłym pośpiechu. Jestem dumna z tego, że mieszkam na wsi.  

Kinga Wałczyk 6 b 

 

 

 

Przepis na udane święta 

Składniki: 

25 dag radości 

30 dag miłości 

5 dag ciepła 

45 dag uśmiechu 

70 dag atmosfery rodzinnej 

Sposób wykonania: 

Do miski należy wsypać 25 dag radości i 30 dag 

miłości. Na patelni trzeba roztopić 5 dag ciepła, a gdy się 

roztopi ciepło należy wsypać 45 dag uśmiechu, a następnie wszystko dokładnie wymieszać. Wszystkie 

składniki należy położyć na talerzu i potrzepać 70 dag atmosfery rodzinnej. Mam nadzieję, że przepis się uda! 

Smacznego! 
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Tenis stołowy w gminie i powiecie 

Gminne zawody w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców 

odbyły się 28 stycznia. Zjechali się uczniowie z innych szkół naszej 

gminy. Każdy zawodnik bardzo się denerwował, bo chciał zagrać jak 

najlepiej. Wszystkie drużyny walczyły, by mogły przejść do następnego 

etapu, czyli zawodów powiatowych. W drużynie dziewcząt 1 miejsce 

zdobyły koleżanki z naszej szkoły: Zuzanna Trojnar i Wiktoria 

Olechowska. Chłopcy: Szymon Wajda i Sebastian Piekarz zaś zajęli  

3 miejsce. 27 lutego dziewczęta z naszej szkoły pojechały na zawody 

powiatowe. To był już wyższy poziom gry w tenisa. Udało się im  

i przywiozły puchar za 3 miejsce. Okazało się że przeszły do historii 

szkoły, ponieważ od 10 lat zawodnicy z naszej szkoły nie stali na 

podium w powiatowych zawodach tenisa stołowego.  

Piłka siatkowa  

Gminne zawody w piłkę siatkową odbyły się 25 lutego  

w Budach Łańcuckich (lewa strona). Każdy zawodnik trenował 

przed zawodami, aby jak najlepiej wypaść. Po wszystkich 

meczach sędziowie podliczyli punkty i nasza drużyna dziewcząt 

zdobyła ich najwięcej, dlatego miała 1 miejsce. Drużyna 

chłopców zajęła 2 miejsce. 

8 marca Dzień Kobiet  

28 lutego 1909 roku w USA odbyły się pierwsze obchody 

dnia kobiet. Miały upamiętnić śmierć strajkujących kobiet, które 

zginęły rok wcześniej. W 1910 roku Międzynarodówka 

Socjalistyczna ustanowiła Międzynarodowy Dzień Kobiet, który 

miał na celu podkreślić, że kobiety też są ludźmi i należą się im 

prawa, takie same prawa, jak mężczyznom. Kilka krajów 

europejskich (Szwajcaria, Austria, Niemcy, Dania) również 

świętowało dzień kobiet. Jednak w roku 1914 wybuchła I wojna 

światowa i tradycja została zerwana.  

 

REKOLEKCJE WIEKOPOSTNE: PROSZĘ – 

PRZEPRASZAM – DZIĘKUJĘ 

Od 9.03-11.03.odbywały się Szkolne Rekolekcje 

Wielkopostne. Każdego dnia w kościele, a następnie  

w szkole. W kościele: konferencja, droga krzyżowa, 

nabożeństwo krzyża, eucharystia. W szkole: „Proszę” – 

List do Pana Boga, Wezwanie do modlitw wiernych, 

„Przepraszam” – rebus, krzyżówka z hasłem 

„Przepraszam Cię”, „Dziękuję”- praca grupowa  

„Za co chcemy podziękować Panu Bogu”. 

Redakcja: Zuzanna Trojnar, Anna Brzuzan, Weronika Maczuga. 


