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Pierwszy numer gazetki szkolnej ,,To i Owo - wieści i opowieści’’. 

Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i będziecie chętnie czytać  

zarówno ten pierwszy numer jak i kolejne! Zapraszamy do            

Współpracy! 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

spędzonych w spokoju i w gronie najbliższych. 

Niech Zmartwychwstały przyniesie radość i wiarę  

w ludzi, nadzieję w lepsze jutro i bezgraniczną miłość do 

drugiego człowieka. 
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Kilka słów o  Wielkanocy ! 

Przed nami druga już Wielkanoc inna niż wszystkie poprzednie. 

Światem zaczęła rządzić pandemia. Ciągły wzrost zachorowań ma 

wpływ na obostrzenia, nie tylko w naszym kraju, ale i w innych     

państwach Europy. Wszyscy zadajemy sobie nurtujące nas pytania - 

Jak długo? Do kiedy? Ile czasu jeszcze? Aż nie do pomyślenia, żeby  

w XXI wieku nikt nie znał na nie konkretnej odpowiedzi! A jednak! 

Wirus ma w tym temacie najwięcej do powiedzenia. Roztoczył nad 

światem wielką tajemnicę! Jaki zagadkowy, podstępnie wszędzie się 

wkrada, nie ma litości, więc serce ma byle jakie, o którym                  

w żartobliwy sposób pisze ks. Jan Twardowski w swoich wierszach. 

 
 

Święty Franciszku z Asyżu -          Nie umiem być srebrnym aniołem - 

nie umiem cię naśladować              ni gorejącym krzakiem - 

nie mam za grosik świętości -        tyle Zmartwychwstań już przeszło - 

nad Biblią boli mnie głowa.           a serce mam byle jakie (…). 

 

Ryby nie wyszły mnie słuchać -             I wiem, gdy łzę swoją trzymam  

nie umiem rozmawiać z ptakiem           jak złoty kamyk z procy – 

pokąsał mnie pies proboszcza -              zrozumie mnie mały Baranek 

i serce mam byle jakie (...).                     z najcichszej Wielkiej Nocy. 



 

 

OBRZĘDY WIELKANOCNE 

Jak na początku wspomniałam Wielkanoc będzie inna niż wszystkie. 

Jednak tradycje i zwyczaje będą kultywowane w naszych domach. Przemie-

rzając wirtualnie Polskę od morza do gór, od wschodu do zachodu, chociaż 

jeden kraj, to jednak w każdym regionie panują różne obrzędy i zwyczaje. U 

nas na Mazowszu jak w każdym regionie Niedziela Palmowa jest najstar-

szym świętem katolickim i jest począt-

kiem obchodów związanych z Wielka-

nocą. Nazywana jest Wierzbną lub 

Kwietną. Kolorowe palmy poświęcone 

w kościele mają chronić mieszkanie 

przed nieszczęściem. Dawniej biło się 

lekko domowników, by zapewnić im 

szczęście przez cały rok, a zjedzenie 

jednej bazi wróżyło zdrowie i bogac-

two. 

        Wielki Tydzień był i pozostaje 

nadal czasem wzmożonych przygoto-

wań do Świąt Zmartwychwstania Pań-

skiego. Wielki Tydzień to święto w ko-

ściołach chrześcijańskich upamiętnia-

jące ostatnie dni Jezusa Chrystusa. Porządki wiosenne, które należało zakoń-

czyć w Wielki Wtorek miały symboliczne znaczenie - wymiatano z domów 

zimę, wszelkie zło i choroby. Wielki Post rozpoczynający się Środą Popielco-

wą był przestrzegany bardzo gorliwie, zaprzestano wszelkich zabaw, głęboko 

chowano instrumenty muzyczne, popiołem czyszczono garnki, żeby nie było 

odrobiny tłuszczu. Wyrzekano się przez cały ten czas mięsa, tłuszczów nawet 

roślinnych, nabiału i cukru. Główne pożywienie stanowiły śledzie i żur. Kon-

centrowano się przede wszystkim na modlitwie. W Wielką Sobotę święcenie 

pokarmów na Mazowszu ma bardzo długą tradycję, a w zachodniej części 

Polski zwyczaj ten przyjął się dopiero w latach 70 – tych XX wieku.  



 

 

W innych regionach święcenie pokarmów odbywało się w chałupach, 

na wiejskich placach oraz przy przydrożnych kapliczkach, figurkach. Zawar-

tość święconki zależała również od regionu Polski. Jednak do większości ko-

szyczków wkładano kiełbasę, 

szynkę, ser, chrzan, sól, masło, 

jajka oraz baranka. Baranek to 

symbol Zmartwychwstałego 

Jezusa, jajka to symbol rodzą-

cego się życia, chleb symbol 

Ciała Pana Jezusa, dobrobytu i 

pomyślności, a chrzan męki 

Pańskiej. Jeden ze zwyczajów 

głosi, że po powrocie ze świę-

conką należy trzy razy obejść 

dookoła dom, gdyż ma to odpędzić złe moce. Malowanie, zdobienie jajek też 

ma swoją historię. Wielkie znaczenie przypisywano kolorom pisanek. Czer-

wone miały odpędzać złe uroki i przynosić miłość. Zdobienie jajek było zaję-

ciem wyłącznie kobiecym, mężczyźni na czas malowania jajek musieli opu-

ścić izbę. W północnej części Polski jajka zwą się kraszankami, a w okoli-

cach Łowicza nalepiankami. Obecne jajka  mogą zdobić wszyscy. 

W Niedzielę Wielkanocną, po zakończeniu rezurekcji - Mszy św., go-

spodarze ścigali się furmankami, wozami. Który pierwszy wrócił do domu, 

miało mu to zapewnić dobre plony, najlepiej wykłoszone zboże i pomyśl-

ność. Przed rozpoczęciem śniadania, podzieleniem się jajkiem, gospodarz 

wodą poświęconą w Wielką Sobotę pokrapiał swoje domostwo dla ochrony 

przed suszą i wszelkim złem. Głęboko zakorzenione w naszej tradycji stały 

się wielkanocne dania. Na stole nie może zabraknąć różnego rodzaju mięsa i 

wędlin, białej kiełbasy, jajek podawanych na różne sposoby, bab wielkanoc-

nych i mazurków. A jakie potrawy królowały i nadal wpisały się w tradycję w 

innych regionach Polski? O tym się dowiecie, czytając dalej artykuł. Kluczo-

wą potrawą na Podlasiu jest czerwony barszcz, który nam kojarzy się z Wigi-

lią. Tu przyrządzany jest z buraków kiszonych.  



 

 

Obowiązkowo musi być pascha (smakiem przypomina sernik z dużą ilo-

ścią bakalii) oraz szołdra, czyli szynka wędzona. Wśród ciast króluje sękacz, 

babka, ale nie drożdżowa, nie ucierana tylko ziemniaczana, wykonana z utar-

tych ziemniaków, z podsmażonym boczkiem, doprawiona obficie kminkiem.      

U nas potocznie na taką babkę mówimy kartoflak, a na Kurpiach rejbak. W Ma-

łopolsce króluje dość 

ostra w smaku chrza-

nówka. Regionalnym 

przysmakiem z krainy 

małopolskiej jest także 

strząska, serwowana na 

niedzielne śniadanie, a 

jej głównymi składnika-

mi są produkty, które 

znajdują się w wielka-

nocnej święconce. Przy-

rządza się strząskę z po-

krojonych wędlin, jajek, chrzanu i przypraw zalewanych wodą i octem. 

W okolicach Kielc tradycją są śledzie w occie i mięsny warkocz święto-

krzyski, zaś w Wielkopolsce jest bigos, a w Świętokrzyskiem żeberka z kapustą. 

Na stole też króluje babka ziemniaczana, zwana tu kuglem, z zapieczonymi w 

środku kawałkami mięsa. W Wielkanoc na Pomorzu skosztować można szynki 

w cieście, która podawana jest zarówno na zimno, jak i na ciepło. Dawniej naj-

częściej na śniadanie przyrządzana była prażnica, czyli jajecznica usmażona na 

boczku, będąca niemniej istnym rarytasem po czterdziestodniowym poście, w 

czasie którego jedzono tylko i wyłącznie żur oraz śledzie. Ze słodkości prym 

wiedzie młodzowy kuch obsypany kruszonką, czyli babka drożdżowa, przygo-

towywana także w wersji marchewkowej. W Wielkopolsce stół wielkanocny 

jest suto zastawiony głównie daniami mięsnymi. Obok tradycyjnych wędlin bar-

dzo często podawana jest galareta z wieprzowych nóżek, zwana studzieniną. 



 

 

W różnych zakątkach Polski, panują inne tradycje. Święta Wielkiej Nocy 

na Śląsku rozpoczynają się poświęceniem różnokolorowych palemek w Nie-

dzielę Palmową. Jak głosi śląska tradycja domownicy po powrocie ze święcenia 

połykają po jednej kuleczce bazi, żeby ochronić się przed chorobami (ten zwy-

czaj był i na Mazowszu, wcześniej o nim wspomniałam). Wielkanocne palemki 

wykorzystują też śląscy rolnicy, robiąc z nich krzyżyki i wtykając je w ziemię 

na swoich polach w Wielki Czwartek - dla ochrony przed suszą lub powodzią. 

Urodzajne plony na dany rok ma także zapewnić powstrzymanie się od jakiej-

kolwiek pracy w polu w trakcie świąt. Wyjątkowo restrykcyjnie Ślązacy pod-

chodzą do kwestii Wielkiego Piątku - ścisły post obejmuje wtedy także zakaz 

oglądania telewizji czy słuchania radia. Tak jak Ślązacy, także Kaszubi wierzą w 

leczniczą i ochronną moc wierzbowych witek - pokazują to, dekorując nimi 

dom. W Wielki Piątek sadzą zaś drzewa i krzewy, wierząc, iż jest to idealna na 

to pora. Warto dodać, że zwyczaj święcenia koszyczka z pokarmami nie był na 

Kaszubach znany, zaistniał tam dopiero po drugiej wojnie światowej pod wpły-

wem pozostałych regionów Polski. Kolejną różnicą jest sposób świętowania la-

nego poniedziałku, czyli śmigus-dyngus. Na Kaszubach jest to zdecydowanie 

śmigus – zamiast lania wodą smaga się, czyli lekko okłada się po łydkach i no-

gach gałązką jałowca. 

 

https://natuli.pl/pl/p/Jak-zrozumiec-sie-w-rodzinie/20772?utm_source=natuli_dsw&utm_medium=link&utm_campaign=dsw_li_JZSWR


 

 

Małopolska, Kraków to tereny, gdzie tradycje Świąt Wielkanocnych sięga-

ją aż średniowiecza. W nocy z Wielkiej Niedzieli na drugi dzień świąteczny 

mieszkańców odwiedzają straszne zjawy, dziady i stwory, które nic nie mówiąc, 

żądają datków. Kiedyś od domu do domu chodziła (do dziś chodzi, niestety już 

tylko jako atrakcja regionu, w trakcie widowiska) Siuda Baba, czarna od sadzy, 

bo przez cały rok musiała pilnować ognia i nie wolno jej się było umyć. Na Bia-

łostocczyźnie popularne jest wybijanie się świątecznymi jajkami polegające na 

stukaniu się czubkami pisanek przez dwie osoby. Wygraną jest raczej honor i 

satysfakcja niż materialna nagroda. Innym ciekawym zwyczajem już zanikają-

cym i praktykowanym raczej przez dzieci niż dorosłych jest toczenie jajek z 

górki. Wygrywa ta pisanka, która potoczy się dalej. 

Na koniec wspomnę o drugim dniu świąt na Mazowszu. W szkole lany 

poniedziałek też obchodziliście, polewając koleżanki i kolegów przez kilka dni 

przed świętami wodą ☺☺☺. Mazowiecka tradycja mówi, że w tym dniu pa-

nien nie polewa się wodą, jak w innych regionach, ale wodą perfumowaną. Ma 

to zapewnić kobiecie luksusowe życie u boku bogatego mężczyzny. 

Ile jest regionów Polski tyle jest zwyczajów i sposobów obchodzenia 

Wielkiej Nocy. Najważniejsze jest by w tej wielkiej krzątaninie, ferworze przy-

gotowań, sporządzaniu pyszności nie zapomnieć o tym co najważniejsze, o wy-

miarze duchowym - Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. Niech nadcho-

dzące Święta Wielkanocne 

będą pełne spokoju i miłości, 

zastanowieniem się nad tym 

co jest ważne, a co mniej 

ważne. W tym trudnym cza-

sie, gdy wszyscy zmagamy 

się z pandemią niech Zmar-

twychwstały obdarzy nas na-

dzieją na lepsze jutro, 

wzmocni w nas wiarę i        

miłość.  

      Beata Grądzka-Ciok 



 

 

To ślubowania jest już czas, 

 pierwszy egzamin na ucznia zdasz! 

Rodzice nasi są tutaj z nami, 

 żeby egzamin był dobrze zdany! 

Może piosenką zacznijmy właśnie, 

wtedy od razu zrobi się raźniej! 

 

ŚLUBUJEMY !!! 

29 stycznia 2021 roku nasi najmłodsi uczniowie zdali  pierwszy, poważny 

egzamin w ich życiu.  Ślubowanie  klasy I miało się odbyć w październiku, ale 

pandemia pokrzyżowała plany nie tylko wychowawczyni klasy I – p. Agnieszce  

Grochowskiej i uczniom klasy I w naszej szkole, ale w całej Polsce. W styczniu, 

po powrocie do szkoły, uczniowie klasy I  z wielką powagą powiedzieli:  



 

 

Dziecięcym piórem - wiersze Pauliny Perzanowskiej, 

uczennicy klasy VI B 
 

 

Paulina Perzanowska- uczennica klasy 

VI B - wzięła udział w konkursie poetyckim 

im. Janusza Korczaka, organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. 

Nauczyciel języka polskiego - Beata Grądzka-

Ciok. 
Paulina wysłała trzy swoje wiersze: 

Świat bezobjawowy 

Kolorowa komórka 

Biedaczysko 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

 

 

Świat bezobjawowy 

 

Świat nie jest kolorowy, 

stał się szary, bezobjawowy. 

Człowiek człowieka się boi, 

nie możemy chodzić do szkoły. 

A może by tak wyjść z koleżanką do kina??? 

Nie, absolutnie!!! 

o tym ciągle nam covid -19 przypomina. 

Czy można chorować bezobjawowo? 

Bez strachu, płaczu, zmartwienia! 

Kiedy powrócisz szlachetna rutyno? 

Już sama nie wiem, co myśleć… 

Ja narzekam, a Ty słuchasz... 

Najlepszy mój przyjacielu, 

moja śliczna, mała psino. 
 

 

 



 

 

Kolorowa komórka 

 

Moja cudowna komóreczko, 

żyć bez Ciebie tak jest ciężko. 

Etui kolorowe masz, 

Tyle znaków znasz. 

Pandemia jest na świecie, 

a ja ciągle tylko w necie. 

Cóż mam robić? 

Sama nie wiem… 

Co jest lepsze net czy książka? 

Długa jak makaron, niczym wstążka. 

Tu widzę ludzi, dzwonię do brata, 

wędruję palcem po mapie świata. 

Lecz gdy minie ten zły czas, 

odłożę Cię w kąt, wyruszę przed siebie, 

ciesząc się wolnością, jak ptaki na niebie. 

 

Biedaczysko 

 

Mój komputer zachorował, 

już trzy dni narzekał: 

Daj mi spokój! 

Chcę odpocząć! 

Chcę się zresetować! 

Ciągle płata figle mi, 

i na lekcje nie chce iść. 

On chyba sobie żarty stroi, 

nawet myszka się go boi. 

Może ma wirusa? 

Albo robi mi psikusa! 

Nie chce ze mną współpracować! 

Muszę się nim opiekować. 

Mówi do mnie - dysk mam chory,  

każdy klawisz mnie już boli. 

Krzyczy do mnie: 

Idź do szkoły! 

Czytaj książki! 

Skracaj ułamki! 

Graj w piłkę i strzelaj bramki! 



 

 

,,Kiedy śmieje się jedno dziecko, śmieje się cały świat’’. 

Janusz Korczak 
 

Uczymy dzieci pomagać! 

Zbieranie nakrętek nic nie kosztuje, a tyle może pomóc –    

uratować życie! 

To jest najpiękniejsze – uczymy solidarności, zrozumienia, 

szacunku, a przede wszystkim bezinteresownej pomocy! 

 

Zakręciliśmy się pozytywnie. Uczniowie, nauczyciele                  

i pracownicy naszej szkoły i najmłodsi – przedszkolaki swoim      

dobrym, malutkim, a jakże wielkim serduszkiem pomagają 

innym. Razem zebraliśmy ,,barrrdzzzo duuużżżo’’ nakrętek. 

Zbieraliśmy nakrętki dla Michałka chorego na SMA 1                 

i Laurki też chorej na SMA. Udało się! Też dołożyliśmy       

przysłowiową ,,cegiełkę”! Teraz zbieramy korki dla Antosia, 

który walczy z ciężką chorobą genetyczną mózgu.                

Dziękujemy również mieszkańcom Gminy Czerwonka za 

ludzką dobroć i ofiarność, za wielkie serca pełne miłości. 

 

 

Dziękujemy! 

Organizator akcji -      

Beata Grądzka–Ciok. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Nauczyciele i pracownicy: 

Beata Kęszczyk 

Hanna Mróz 

Bożena Pomiechowska 

Agnieszka Grochowska 

Anna Rostkowska 

Anna Mroczkowska 

Agnieszka Lewaśkiewicz 

Paulina Królikowska 

Aneta Szarlak 

Monika Klimkiewicz 

Joanna Kubicka 

Uczniowie klasy VI B i VII: 

Anna Jóźwiak 

Dagmara Kalwara 

Kacper Tyburzec 

Bartosz Zabielski 

Mikołaj Pszczółowski 

Przedszkolaki: 

grupa - ,,3 - 4 latki’’ 

grupa - ,,5 latki’’ 

grupa - ,,0’’ 



 

 

Zima w obiektywie uczennicy klasy VII – Oliwii Soból 
 

Chociaż już wiosna, to we wspomnieniach zima. A zima była 

piękna tego roku … 

Dawno już nie było takiej zabawy na        

śniegu, lepienia bałwana i kuligów bez      

końca. 



 

 



 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

Otwórzcie zeszyty! 

Magda, kiedy odrabiasz lekcje? 

Po obiedzie. 

To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

Bo jestem na diecie. 

Spotyka się trzech kumpli: Jacek Michał i Jasiu. I zaczynają się przechwalać: 

Jacek: 

- A mój tata jest murarzem i jedną ręką może przewrócić dom. 

Michał: 

- Phii!!!! Mój tata jest żołnierzem i może jedną ręką przewrócić dwa domy! 

Jasiu: 

- A mój tata jedną ręką zatrzyma pędzący pociąg! 

Michał i Jacek: 

- A kim twój tata jest? 

Jasiu: 

- Maszynistą!  

Lekcja religii. Pani pyta Marysię: 

- Jak nazywała sie mama Jezusa? 

- Nie wiem. 

- No przecież tak jak ty! 

- Kowalska?  

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Matematyka. 

- Sama? 

- Nie, z zagrożeniem.  

Na lekcji języka polskiego nauczyciel prosi odmienić czasownik „iść”. 

- Ja… idę… ty… idziesz – duka Staś – on… 

- No szybciej, szybciej … - ponagla polonista. 

- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie… 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html


 

 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX-wieku 

Jęz. polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka - Róbta co chceta 

Pan konserwator - McGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich  

-Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, 

a teraz jest tylko jedno. 

Co się stało? 

- To nie moja wina. 

Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.  

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok.  

Na lekcji języka polskiego nauczyciel prosi odmienić czasownik „iść”. 

- Ja… idę… ty… idziesz – duka Staś – on… 

- No szybciej, szybciej … - ponagla polonista. 

- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie… 

Mama pyta się swego synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.  



 

 

W następnym numerze ,,To i Owo - wieści i opowieści’’ i to i tamto         

i jeszcze coś innego… 

 

Rozstrzygnięcie Konkursów! Więc zabieracie się do pracy! 

 

1. Wiosna w obiektywie klasy I -III. Wiosna w obiektywie klasy IV -

VIII. Organizatorzy konkursu - p. Kamilla Kordowska i p. Hanna 

Żebrowska. 

2. Kartka Wielkanocna. Organizatorzy konkursu- p. Małgorzata   

Marcińczyk i p. Beata Grądzka – Ciok. 

3. Wielkanoc w domu z Centrum Rozwoju Regionalnego. Organizator 

konkursu – p. Dariusz Krupński. 

 

Pozdrawiam Was Serdecznie!  

                         Beata Grądzka – Ciok 


