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W tym numerze między innymi: 

 

 Wielkanoc 
 Dzień Wiosny 

 Jak przygotować się do egzaminów? 

 „Góra Grosza” 
 Wolontariat 

 Wywiad „Uczniaka” 

 Jak uczymy się poza szkołą? 
 

Rys. Kinga Jaśkowiak 
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Nadeszła wiosna! Zapraszamy do spotkania z tą piękną, 

kolorową porą roku. W tym numerze „Uczniaka” pokażemy Wam uroki wiosny. 

A jeśli już o niej mowa, mamy dla Was między innymi tekst o Wielkanocy. 

Dzięki niemu dowiemy się, kiedy powstało to święto, jakie zwyczaje i tradycje 

się z nim wiążą. 

 W tym numerze nie zabraknie również stron poświęconych naszym 

kolegom i koleżankom, szczególnie tym, którzy za pasem mają egzaminy.  

 Od innej strony poznamy też panią Arletę Walkowską, która zgodziła się 

podzielić z nami swoją pasją. Poza tym dostarczymy Wam okazji do 

przypomnienia sobie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych i wspomnień  

artystycznych oraz przedstawimy niezwykle ważną i potrzebną ideę 

wolontariatu, który rozwija się w naszej szkole.  

 Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej lektury. Dodajmy, że tym razem 

proponujemy Wam też coś specjalnego – wykonany przez ósmoklasistów 

dodatek specjalny „Komiksowo”. 

 A ponieważ  ten numer „Uczniaka” jest numerem wiosennym życzymy… 

Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych! 
  

Drodzy Uczniowie! 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych, chcielibyśmy wszystkim naszym 

Kolegom i Koleżankom życzyć radosnych i spędzonych w gronie rodzinnym 

Świąt Wielkiej Nocy, bogatego zająca, szczęścia, zdrowia, spełnienia 

najskrytszych marzeń oraz dobrych wyników w nauce. 
 

Szanowni Nauczyciele! 

 Życzymy Państwu szczęśliwych, pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych, 

zdrowia oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych. 
 

Kochani Rodzice! 

 Życzymy Wam, by podczas Świąt Wielkiej Nocy (i nie tylko wtedy) 

spotykały Was same przyjemności i miłe niespodzianki. Chcielibyśmy życzyć 

Wam również dużo, dużo zdrowia, wiele radości i oczywiście…  

zadowolenia ze swoich pociech! 

 

      Redakcja „Uczniaka” 
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Jak przygotować się do egzaminów? 
 

 Przygotowania do egzaminów gimnazjalnych i egzaminu 

ósmoklasistów powoli dobiegają końca. Od tygodni najstarsi uczniowie 

szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum w nieskończoność powtarzają 

materiał omówiony wcześniej na lekcjach. Utrwalają. Doskonalą 

umiejętności… I bardzo denerwują się nadchodzącym 

egzaminem.  

 

W naszej gazetce postanowiliśmy przekazać im kilka 

ważnych wskazówek. 

Jak skutecznie przygotować się do egzaminów?  
 

1. Przede wszystkim trzeba dobrze zaplanować naukę. 

Dzięki temu szybciej i łatwiej przyswaja się wiedzę.  

W tym celu należy wyznaczyć dni, które będą 

poświęcone na matematykę, na język polski, na naukę 

języków obcych. 

2. Należy zrezygnować z rzeczy, które odciągają od nauki. Swój czas trzeba 

poświęcić temu, co ważne. 

3. Podczas nauki trzeba odpowiednio skupić się na „przerabianym” 

materiale. Jeśli to pomaga, można włączyć ulubioną muzykę lub pouczyć 

się w ciszy. 

4. Warto robić  notatki. Sprawdza się zapisywanie  najważniejszych rzeczy 

na małych karteczkach i przyklejanie ich w widocznych miejscach. 

5. Przyda się wykonywanie przykładowych zadań testowych. Efekty pojawią 

się jednak tylko wtedy, gdy zadania każdy będzie rozwiązywał 

samodzielnie. Dzięki treningowi na właściwym egzaminie będzie łatwiej.  

6. Przed egzaminem trzeba koniecznie 

porządnie się wyspać i zjeść śniadanie! 

7. Podczas egzaminu najważniejsza jest 

koncentracja. Należy maksymalnie  skupić się  

na zadaniach, by przypomnieć sobie jak najwięcej. 

8.  Jeśli pojawi się zdenerwowanie, polecamy 

kilka wdechów i wydechów. To pomoże uspokoić 

się i przejść do pracy nad zadaniami.     

                                               Powodzenia! 

 

Antonina Graczyk  
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Z wizytą w Swarzędzu 
 

 Najstarsi uczniowie naszej szkoły, klasy VII, VIII i III gimnazjum 

wraz ze swoimi wychowawcami skorzystali z zaproszenia i odwiedzili 

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą 

edukacyjną szkoły.  

Podczas wyjazdu edukacyjnego uczestnicy zwiedzili szkołę. Mieli 

możliwość szczegółowego poznania struktury placówki. Składa się na nią 

technikum oraz branżowa szkoła I stopnia. Młodzież została zapoznana z ofertą 

obu typów szkół skierowaną do absolwentów podstawówki i gimnazjum, w tym 

zajęciami pozalekcyjnymi (jak np. koło szachowe, koło języka niemieckiego, 

sportowe) czy ofertą współpracy z: Niemcami, Czechami, Rosją i Szwecją.  

Uczestnicy wyjazdu zostali poinformowani o zawodach, w kierunku 

których można kształcić się w klasach szkoły zawodowej. Należą do nich 

między innymi: elektromechanik pojazdów samochodowych, krawcowa, 

kucharz, magazynier – logistyk i inne. Przekazano też informacje na temat 

zawodów, które uczniowie mogą zdobyć w toku nauki w technikum. 

Najciekawsze to: technik automatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, 

technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Z punktu widzenia uczniów ważna jest formuła klas akademickich, które 

pozostają w ścisłym kontakcie z poznańskimi uczelniami wyższymi: 

Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym i Politechniką 

Poznańską. Szczególnie atrakcyjną formą są też klasy patronackie, którymi 

opiekują się zakłady i korporacje zapewniające praktyki zawodowe, szkolenia,  

a czasami oferują też współpracę po ukończeniu szkoły.  

Dla uczniów myślących o nauce w szkole w Swarzędzu, których nie 

brakuje wśród naszych ósmoklasistów oraz uczniów klasy trzeciej gimnazjum, 

szczególnie istotne okazało się zaznajomienie z zasadami funkcjonowania 

pracowni szkolnych. Najważniejszym punktem programu było niewątpliwie 

zwiedzanie działającego przy szkole Centrum Kształcenia Praktycznego. Tutaj 

też pojawiło się najwięcej pytań, na które gospodarze chętnie udzielali 

wyczerpujących odpowiedzi. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem zwiedzili szkołę. 

Skorzystali też z możliwości, by, będąc na miejscu, dopytać o wiele 

interesujących ich kwestii związanych z nauką, praktykami, ale również 

perspektywami zawodowymi.  

Julia Lasecka 
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Z wizytą w Swarzędzu 
 



UCZNIAK 

Kwiecień 2019  Strona 6 / 16 

 

„Kostrzynianka” pełna uczniów 
 

29 marca 2019 r. klasa ósma i klasa trzecia gimnazjum uczestniczyły  

w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury „Kostrzynianka” w Kostrzynie. Wydarzenie to rozpoczęło się  

o godzinie 9:00.  

W targach brało udział czternaście placówek ze Środy Wielkopolskiej, 

Swarzędza i Poznania. Wśród nich znalazły się zarówno licea ogólnokształcące, 

jak i szkoły dla uczniów zamierzających wybrać szkołę kształcącą w zawodzie.  

Uczniowie rozmawiali z reprezentantami wybranych szkół. Mieli okazję 

zapoznać się z ich ofertą edukacyjną. Była szansa na uzyskanie odpowiedzi 

na pytania dotyczące nauki w poszczególnych szkołach. Mogliśmy dowiedzieć 

się, w jakich godzinach odbywają się w szkole zajęcia, jakie języki obce 

znajdują się w jej ofercie oraz jak organizowane są praktyki. Była też okazja, by 

dopytać o warunki dojazdu oraz np. o to czy szkoła posiada stołówkę. Targi 

zakończyły się przed godziną 12:00. Były dla nas cenne, ponieważ dzięki nim 

zdobyliśmy dodatkowe informacje, które pomogą 

nam dobrze wybrać szkołę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Kubacha i Julia Kanty 

Szkoły, które brały udział: 

 Cech Rzemiosła - Środa Wlkp. 

 Zespół Szkół Rolniczych im. Gen. J. H. Dąbrowskiego - 

Środa Wlkp. 

 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich - 

Środa Wlkp. 

 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich – 

Swarzędz 

 XV Liceum Ogólnokształcące im. Prof. W. Degi – Poznań 

 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi 

Zamoyskiej – Poznań 

 Zespół Szkół Handlowych  im. Bohaterów Poznańskiego 

Czerwca 56 – Poznań 

 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 – Poznań 

 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji 

Narodowej – Poznań 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela – Poznań 

 Zespół Szkół Budowlanych – Poznań 

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 42  - Poznań  

 Zespół Szkół Samochodowych – Poznań 

 TEB Edukacja - Poznań 
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Utalentowane dzieci 
 

 8 marca odbył się w naszej szkole uroczysty apel, na którym ogłoszono 

wyniki konkursów. Jednym z nich był konkurs plastyczny pt. Przeczytaj i Ty dla 

klas I – III szkoły podstawowej. Jego uczestnicy musieli wykonać 

najpiękniejszą ilustrację do wybranej książki, która nie była lekturą. Konkurs 

miał zachęcić innych do przeczytania tej pozycji. Technika pracy była dowolna. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco : 

 I miejsce -  Marcelina Dopierała z klasy I 

 II miejsce - Aleksander Kozubski z klasy I 

 III miejsce  Maria Kozubska - Antunes z klasy II 

 Na początku marca ogłoszono też wyniki innego konkursu szkolnego.  

Był to quiz pt. Kto jest klasowym omnibusem? Był on przeznaczony dla dzieci  

z klasy drugiej i trzeciej. Uczniowie biorący w nim udział w praktyce poznali 

pojęcie „omnibus”, ponieważ w ramach konkursu musieli wykazać się wiedzą  

z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, rozwiązując 

aż dwadzieścia osiem zadań. Wśród uczniów klasy drugiej najlepsi okazali się 

Bartosz Tomczak i Weronika Ciesielka, a wśród trzecioklasistów bardzo 

dobre wyniki osiągnęli Jan Kozubski i Szymon Brzeziński. 
Kinga Jaśkowiak 

 

„Góra Grosza” w naszej szkole - podsumowana 
Nasza szkoła od kilku lat regularnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej  „Góra Grosza” Towarzystwa „Nasz 

Dom”. Polega ona na zbieraniu monet o nominałach 

1gr - 5zł. Pieniądze te zbierane są na potrzeby dzieci 

wychowujących się w domach dziecka i rodzinach 

zastępczych.  

Przy tej okazji odbywa się również konkurs 

szkolny, do którego zapraszamy wszystkie klasy. Gdy 

wszystkie pieniądze zostaną zebrane, liczymy je, 

a potem w specjalnych workach umieszczamy w 

oznakowanych kartonach. Następnie, do 31 marca, wysyłamy je do siedziby 

Towarzystwa „Nasz Dom”. 

 Oto wyniki przeprowadzonego konkursu: 

I miejsce –        klasa 8       283 monety/os.      (3962 monet) 

II miejsce –      klasa 6       133 monety/os.      (933 monet) 

III miejsce  –    klasa 5       96 monet/os.         (1157 monet) 

IV miejsce –     klasa 7       28 monet/os.         (364 monety} 

     klasa III gimnazjum                (196 monet) 

V miejsce –      klasa 1     14monet/osoba        (98monet) 
       Aleksandra Kubacha, Antonina Graczyk 
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Wolontariat w naszej szkole…. czyli pomagajcie z nami! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W naszej szkole innym pomagamy od dawna. Uczestniczymy w akcjach 

charytatywnych takich jak „Góra Grosza” czy „WOŚP”. We wtorek 26 marca 

2019 r. odbyło się spotkanie osób chętnych do dalszej działalności prowadzone 

już w ramach „Szkolnego Koła Wolontariatu”. Radę „Szkolnego Koła 

Wolontariatu” stanowi Samorząd Uczniowski, czyli Klaudia Skrzypczak, Oliwia 

Balcerek i Weronika Cierzniak – dziewczyny, które pomoc mają we krwi.  

 W naszych planach znalazły się: udział w przedświątecznej zbiórce 

żywności, odwiedzenie Leśnego Zakątka Seniora w Brzeźnie czy Schroniska dla 

Zwierząt w Skałowie. Do naszych stałych zadań, którymi będziemy zajmować 

się na co dzień w szkole należą natomiast: pomoc młodszym dzieciom  

w odrabianiu lekcji, prowadzenie warsztatów tematycznych dla maluchów  

oraz pomoc w prowadzeniu szkolnych imprez kulturalnych i sportowych.  

Słowo „wolontariat” pochodzi z 

języka łacińskiego i oznacza 

„dobrowolny i chętny, zgodny z 

własną wolą”. 

 

Okres rozwoju wolontariatu 

przypada na czasy po II 

wojnie światowej, kiedy to 

powstało wiele inicjatyw oraz 

organizacji 

międzynarodowych 

promujących tę działalność, 

między innymi UNESCO. 

 

Pierwszą organizację zrzeszającą ochotników 

(wolontariuszy) powołał do życia szwajcarski 

inżynier Pierre Cérésole, który fortunę 

odziedziczoną po rodzicach chciał przeznaczyć 

na rzecz Szwajcarii, a sam, aby zapewnić sobie 

utrzymanie, zarobkowo podejmował się różnych 

zajęć, pracował nawet jako grabarz.  

 

Będąc pod wrażeniem ogromu zniszczeń 

powstałych podczas I wojny światowej,  

w 1920 r. Pierre Cérésole utworzył Service 

Civil Interational,, w skład której weszli 

wolontariusze odbudowujący miasteczko 

Esnes w  okolicach Verden.  

 

W Polsce Service Civil 

Interational reprezentowana jest 

przez Stowarzyszenie „Jeden 

Świat” z siedzibą w  Poznaniu. 

 

Koordynacją działań wolontariuszy 

z różnych państw zajmuje się 

CCIVS (Coordinating Committee 

for International Voluntary 

Service), zrzeszając obecnie około 

140 organizacji w różnych krajach. 
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 Wszyscy, którzy przyszli na spotkanie 

Szkolnego Koła Wolontariatu uznali, że 

bezinteresowna pomoc innym to świetny sposób  

na spędzanie wolnego czasu i szansa, by stać się 

lepszym i mniej egoistycznym. Pamiętajcie,  

że pomagać może każdy. Zapraszamy do współpracy! 

Magdalena Janicka,Antonina Graczyk 

 

 

 

  

Cieszę się, że w naszej szkole rozwijamy 

wolontariat. Dzięki temu znajdę więcej 

możliwości, by pomagać innym. Według 

mnie taka forma pomocy jest genialna – 

Antonina Graczyk, kl.6 

 

To, że można pomóc innym 

osobom jest super. Zamierzam 

pomagać młodszym dzieciom  

w odrabianiu lekcji. Dodatkowym 

plusem będzie fakt, że przy okazji 

przypomnimy sobie wiadomości  

z ubiegłych lat – Oliwia Balcerek, 

kl.8 

Idea wolontariatu przypadła 

mi do gustu ze względu na to, 

że propaguje bezinteresowną 

pomoc. Lubię pomagać.  

Myślę też, że pomocna dłoń 

czasem przydaje się każdemu 

– Julia Kanty, kl.8 

 

Podoba mi pomysł 

bezinteresownej 

pomocy innym. 

Dzięki takim ideom 

wszystkim żyje się 

przyjemniej - 

Magdalena Janicka, 

kl.8 
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Wspomnienie o scenie 
 

 Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch spotkaniach z artystami, 

którzy odwiedzili Brzeźno w końcu lutego i w ostatnich dniach marca. Było to 

możliwe dzięki działaniom w ramach projektu „Filharmonia Pomysłów”.  

 To organizowany przez MGOK w Kostrzynie cykl comiesięcznych 

spotkań realizowanych przez artystów w celu rozwijania talentów artystycznych 

dzieci. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 lutego. Było ono zatytułowane 

„Supermarket  tańczących skarpet”. Występ przedstawiał rozmowy butów. 

Aktorzy śpiewali i tańczyli, a widzowie mieli okazję spotkać się z baletem i hip-

hopem. Według dzieci najciekawszym elementem przedstawienia był finał, czyli 

taniec aktorów z publicznością. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i nie 

mogli doczekać się kolejnej edycji tego programu artystycznego. 

 Drugie z rozpoczętego cyklu spotkań miało miejsce 26 marca. Było ono 

zatytułowane „Ulica słonika Saksofonika”. Młodsi uczniowie z naszej szkoły 

mieli możliwość spotkać się z aktorami prezentującymi tak niezwykłe 

instrumenty muzyczne, jakimi są saksofony. Były aż trzy: tenorowy, altowy 

i barytonowy. Główną postacią był sympatyczny profesor Saksofonik, który 

wprowadzał dzieci w tajniki sztuki.  

 Według pani Iwony Rzymyszkiewicz, która w naszej szkole uczy muzyki: 

„Filharmonia Talentów” przybliża dzieci do sztuki. Dzięki temu projektowi nasi 

uczniowie spotkali się z muzyką i tańcem w wykonaniu wykwalifikowanych 

artystów. Takie wydarzenia ważne są zawsze, w szczególności, gdy mieszka się 

w tak małej miejscowości jak nasza.  

Kinga Jankowiak, Agata Pleszewa, Antonina Graczyk 
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Bogowie w naszej szkole, czyli klasa V na Olimpie 
 

 Niedawno klasa piąta przeżyła niecodzienną lekcję. Na języku polskim 

uczniowie mieli okazję nie tylko dobrze utrwalić sobie wiadomości na temat 

mitologii greckiej, ale także świetnie się bawili.  

 Kiedy pani zaproponowała nam taką niecodzienną formę lekcji, bardzo 

się ucieszyliśmy. Wszyscy uczniowie naszej klasy przynieśli stroje, które 

nierzadko uszyli wspólnie z rodzicami czy babcią. Przygotowaliśmy też 

autoprezentacje, dzięki czemu dobrze zżyliśmy się ze swoimi postaciami 

z antycznego świata.   

 Do sali wchodziliśmy jeden za drugim, zaczynając od Zeusa - Karola,  

a kończąc na Posejdonie - Gracjanie. Zamiast w ławkach... siadaliśmy jednak 

przy dużym, pięknie nakrytym stole. Były przekąski i słodkie soki... jak 

przystało na ucztę na Olimpie. Oczywiście, naszej 

uczcie towarzyszyła piękna muzyka grecka. 

 Ta lekcja pełna zabawnych i fascynujących 

przygód bogów greckich, z którymi bardzo się 

utożsamiliśmy, była wyjątkowa. Dzięki niej 

mitologia grecka stała się dla nas źródłem 

fascynujących przygód.   

Patrycja Balcerek 

 
 

Matematyczne zmagania  
 

2 kwietnia 2019 w naszej szkole odbył konkurs „Jeden z dziesięciu”. 

Uczestniczyły w nim klasy od czwartej do trzeciej gimnazjum. Uczniowie 

zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasa czwarta rywalizowała  

z piątą, szósta z siódmą, a ósma z klasą trzecią gimnazjum. 

Z każdej grupy w konkursie brało udział dziesięć osób. Gra polegała  

na udzielaniu odpowiedzi na pytania matematyczne. Wszyscy odpowiadali  

na nie, dopóki nie stracili swoich trzech szans.  

 Wyniki konkursu wyglądają następująco: 

- z klas 4 i 5 – 1. miejsce - Bartek Wolniewicz, 2. 

miejsce - Emilia Nowicka, 3. miejsce - Kacper 

Gręda 

- z klas 6 i 7 – 1. miejsce - Antonina Graczyk, 2. 

miejsce - Mikołaj Skibiński, 3. miejsce - Nicole 

Kubacha 

- z klas 8 i 3 gimnazjum – 1. miejsce - Klaudia 

Szymczak, 2. miejsce - Kornelia Jędrzejczak, 3. miejsce - Oliwia Balcerek.  

Zwycięzcom gratulujemy! 
Agata Pleszewa, Antonina Graczyk 
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Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty… 

 
 Tradycyjnie już 21 marca obchodzono w naszej 

szkole początek wiosny. W tym dniu od zawsze mnóstwo 

szkół zmienia wystrój na bardziej kolorowy.  

Z tej okazji całe społeczności szkolne stają się weselsze 

i bardziej optymistyczne. 

 Zgodnie z tradycją punktem kulminacyjnym tego 

dnia jest wspólne topienie bądź palenie marzanny, 

słomianej kukły, która symbolizuje wiosnę. Obrzęd ten 

kultywowany jest od dawna. Jego celem jest sprawić, 

by odeszła od nas mroźna zima. W ten sposób witamy 

też piękną, ciepłą i kolorową wiosnę.  

Z okazji tego optymistycznego dnia w tym roku  

w naszej szkole przygotowano tradycyjnie moc  

atrakcji. Klasa VIII zaprezentowała wystąpienie 

poświęcone prawom, ale też obowiązkom uczniów 

zatytułowane „Jak sroka swych dzieci praw 

nauczyła?”. Siódmoklasiści natomiast pokazali 

interesującą prezentację związaną z obchodami Międzynarodowego Dnia Życia.   

 Ciekawym i zabawnym punktem programu był wiosenny pokaz mody, 

przygotowany przez uczniów klas: czwartej, piątej i szóstej. Na wybiegu 

pojawiły się wiosenne stroje - idealne i do szkoły, i na wiosenny spacer.  

Na koniec tego pokazu mieliśmy też okazję poznać ich projektantkę, Coco 

Szaloną.  

 Oczywiście, jak co roku, i tym razem nie 

mogło zabraknąć barwnego korowodu, którego 

patronem stał się Szalony Kapelusznik. Na jego 

cześć uczniowie i nauczyciele wystąpili w tym dniu 

w oryginalnych nakryciach głowy. Rozstrzygnięto 

też konkurs na najbardziej oryginalne nakrycie 

głowy. Wśród klas młodszych wygrał Michał 

Chłędowski z kl. II., w klasach starszych natomiast właścicielem 

najciekawszego nakrycia głowy okazał się Bartosz Wolniewicz z kl. IV.     

 Nasi najstarsi koledzy – uczniowie klasy trzeciej gimnazjum zajęli się 

wykonaniem marzanny, którą na sam koniec spaliliśmy, aby pożegnać zimę 

i przywitać wiosnę.     Agata Pleszewa i Kinga Jaśkowiak 
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Wielkanoc tuż… tuż… 
 

 Wielkanoc, to święta, których nazwę wraz z religią chrześcijańską, 

przejęliśmy od Czechów.  

 W terminarzu te najstarsze i najważniejsze dla chrześcijan święta 

wypadają pomiędzy 22 marca, a 25 kwietnia, ale w przeciwieństwie np. do świąt 

Bożego Narodzenia, Wielkanoc nie ma stałej daty. W tym roku przypada ona 

pomiędzy 21 i 22 kwietnia, a więc już całkiem niedługo.  Przygotowując się do 

nich przypominamy najważniejsze wielkanocne symbole i tradycje.  

 

 Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką 

Niedzielą. Tak samo jak dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową. 

Dzisiaj nie trudnimy się raczej robieniem własnej kolorowej palemki, 

ale decydujemy się na kupno już gotowej i taką właśnie zanosimy 

do kościołów. Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych 

gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek 

i kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne 

właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała 

rodzinie szczęście.  Taką palemką delikatnie uderzano 

nie tylko domowników, ale również zwierzęta i dobytek, by przekazać 

w ten sposób magiczne siły. 

 

 Zwyczaj święcenia pokarmów 

w Wielką Sobotę uchował się również aż 

po dziś.  Ma on korzenie pogańskie, ale został 

uświęcony przez  Kościół. Dzisiaj święcimy 

w Kościele tylko symboliczne pokarmy, które 

mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj 

wiklinowym koszyku. Zawartość takiej 

święconki może być też różna, w zależności 

od danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: 

jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka 

(z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka 

domowego ciasta. Dawniej święcono 

wszystkie pokarmy, które miały zostać 

spożyte w czasie wielkanocnego 

śniadania! Układano je w większych koszach 
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i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, a nawet 

przed domostwem. Rozkładano dania na białych płachtach lub 

obrusach, by zostały poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał 

do wiernych specjalnie w tym celu.  

 

 Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek. 

To jeden z tych momentów, którego z wielką niecierpliwością 

wyczekują dzieci. Wywodzi się on jeszcze ze starosłowiańskich 

wierzeń, w których jajko miało bardzo ważne znaczenie. 

Symbolizowało siły witalne i - podobnie jak dzisiaj – początek nowego 

życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i bogów. 

Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami. 

 

  Poniedziałek 

Wielkanocny kojarzy 

nam się przede wszystkim 

z oblewaniem wodą 

innych osób. Zwyczaj 

wiąże się z dawnymi 

praktykami pogańskimi, 

w których symbolizował 

oczyszczenie z zimowego 

brudu i wiosenne 

budzenie się przyrody do 

życia. Dawniej wierzono, 

że im mocniej została 

oblana panna, tym ma ona 

większe szanse 

na szybkie wyjście za mąż.. Dzisiaj zwyczaj ten jest znany jako 

śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa odrębne 

zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie witkami 

wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną wodą, co miało związek 

z wiosennym oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na wykupieniu 

się od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być smagana gałązkami 

ani oblewana, mogła wykupić się przez podarek z tradycyjnej pisanki 

lub innego przysmaku ze świątecznego stołu. 

 

Antonina Graczyk  
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Pasje Pani Arlety 
 

 Pani Arleta Walkowska uczy w naszej szkole matematyki. 

Jednak poza tym jej wielką pasją są działania artystyczne. Każdą 

wolną chwilę spędza, projektując i wykonując biżuterię, rysując, 

malując, fotografując…. Nas też „zaraziła” swoimi niesamowitymi 

pasjami, o których opowiedziała redakcji „Uczniaka”. 
 

 

Redakcja: Skąd wzięła się Pani pasja? 

Pani: Moje zainteresowania pochodzą jeszcze z dzieciństwa. 

Mój tata rysował, ja także lubię w ten sposób spędzać czas 

wolny.  

 

R.: Czy to właśnie Pani tata inspirował Panią i wpłynął na 

rozwój Pani uzdolnień artystycznych? 

P.: Tak, to tata właśnie pokazywał mi, jak rysuje się postacie 

ludzi, zwierzęta, jak prowadzić kreskę, jak dobrać technikę 

do tematu, którym właśnie się zajmuję i, na które kredki się 

zdecydować. Tak naprawdę najpierw rysował  

dla mnie tata, a potem robiłam to już sama. 

 

R.: Jak długo interesuje się Pani rysunkiem? 

P.: Tak naprawdę to chyba od zawsze, odziedziczyłam to przecież po tacie.    

 

R.: Chciałybyśmy jeszcze zapytać, dlaczego właściwie Pani 

rysuje? Przecież mając małą dziewczynkę w domu, na pewno 

jest Pani bardzo zajęta. 

P.: Sprawia mi to przyjemność, jest odstresowaniem od 

wszystkiego. Poza tym, Basia, moja trzyletnia córeczka,  

uwielbia rysować, więc często razem spędzamy czas na 

działaniach plastycznych.   

 

R.: Co Panią inspiruje? 

P.: Przede wszystkim są to koty moich przyjaciół. To właśnie 

od nich zaczęłam rysować. A teraz interesuje mnie już 

wszystko, co nas otacza. Wszystko traktuję jak temat. Często znajduję też 

pomysły w internecie. 
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R.: Które ze swoich prac najbardziej Pani lubi? 

P.: Hm… Nie mam chyba takich „ulubionych”. 

Ze wszystkich moich prac jestem zadowolona i 

każdą darzę  sentymentem. 

 

R.: Dla kogo rysuje Pani najczęściej?        

P.: Rysuję dla dzieci i dla dorosłych. To, czym się 

zajmuję, zależy również od tego, na co mam ochotę w danej chwili.  

 

R.: Jaką technikę Pani wybiera?  

P.: Chętnie używam farb akwarelowych, suchych pasteli i pisaków. 

 

R.: Czy pamięta Pani najbardziej czasochłonny rysunek? 

P: Mój najbardziej czasochłonny rysunek był wykonywany 

pisakami. Był bardzo kolorowy i przedstawiał krzywe domki. 

Zresztą… mówiąc szczerze…. nadal nie jest ukończony. 

 

R.: Ile czasu zabiera Pani wykonanie rysunku? 

P.: Hm… Można powiedzieć, że od około dwóch do trzech 

godzin. 

 

R.: Czy ma Pani jeszcze jakieś zainteresowania? 

P.: Tak, na przykład fotografowanie, robótki ręczne. 

 

R.: Skąd u Pani się wzięła pasja fotografowania? 

P.: Robiłam zdjęcia, odkąd pamiętam. Mój tata i dziadek lubili fotografować, 

dlatego ja chyba odziedziczyłam to po nich. Lubię też robić na drutach, ale nie 

mam obecnie czasu. 

 

R.: Dziękujemy bardzo za wywiad i życzymy dużo satysfakcji z działań 

plastycznych. 

P.: Dziękuję. 

Rozmawiały Kinga Jaśkowiak i Agata Pleszewa 
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