
 PISANKI – 
TRADYCYJNE DEKORA-
CJE ŚWIĄT WIELKA-
NOCNYCH 
Zwyczaj malowania ja-
jek był znany już w Starożyt-
ności – i także od bardzo 
dawna w Polsce. Jako sym-
bol nowego życia i budzącej 
się natury, zostały włączone 
do obchodów Świąt Wielka-
nocnych. Na przestrzeni lat 
powstawało wiele rozma-
itych technik wytarzania tych 
sympatycznych dekoracji. 
Różnią się one zarówno me-
todą malowania, jak i wyko-
rzystywanymi do tego mate-
riałami.  Niektóre, jak cho-
c i a ż b y  s ł y n n e 
już jajka Fabergé (które 
otrzymały swoją nazwę od 
nazwiska petersburskiego 
jubilera tworzącego je wy-
łącznie dla rodziny carskiej), 
posiadały bogate zdobienia z 
kamieni szlachetnych, czy 
inne, z mniej wyrafinowa-
nych, ale równie oryginal-
nych materiałów. 
WIELKANOC-
NE  DEKORACJE: RO-
DZAJE PISANEK 
Podział jeśli chodzi dekora-
cyjne jajka wielkanocne 
wywodzi 
się z tech-
nik ich 
zdobienia. 
Należą do 
nich: 

 Drapanki – barwiona 
powłoka jajka jest pod-
dawana obróbce mecha-
nicznej, polegającej na 
wydrapywaniu ostry-
mi narzędziami wzorów 
i motywów na po-
wierzchni. 

 Kraszanki – jedna z 
na jpopularniej szych 
form zdobienia jajek 
wielkanocnych. Polega 
na gotowaniu jaj w roz-
tworze z 
b a r w n i -
k i e m o 
określonym 
k o l o r z e . 
D a w n i e j , 
jako barw-
nik służyły 
wywary uzyskiwane z 
naturalnych składników: 
kolor brązowy uzyski-
wano z łupin cebuli; 
czarny – kory dębu lub 
łupin orzecha włoskie-
go; fioletowy – płatków 
kwiatu malwy; zielony – 
pędów młodego żyta; 
różowy – z buraka. 

 Pisanki – ta nazwa uży-
wana jest popularnie, 

także w określeniu do 

pozostałych dekoracyj-
nych jajek wielkanoc-
nych. Tworzenie pisanek 
odbywa się poprzez ry-
sowanie na skorupce 
odpowiednich wzorów 
za pomocą roztopionego 
wosku, a następnie zanu-
rzanie ich w barwniku 
(metoda podobna do 
kraszanek). W ten spo-
sób uzyskiwano wzory, 
które nie zabarwiały się 
podczas kąpieli w pig-

mencie. 
 Nakle jan-
ki – zwane też 
oklejankami, jak 
sama nazwa 
wskazuje, uzy-
skiwane są po-

przez naklejanie na sko-
rupkę za pomocą odpo-
wiedniego kleju dekora-
cyjnych elementów: 
płatków kwiatów, skraw-
ków materiałów i tkanin, 
włóczki wełnianej, kolo-
rowego papieru, a nawet 
cekinów.  

 Ażurki – wykonywane 
są wydmuszek jaj, w 
której tworzone są otwo-
ry, a następnie maluje się 
je farbą akrylową. Wy-
dmuszkę uzyskuje się 
poprzez wykonanie w 
jajku jednego lub dwóch 
otworów,  i   pozbycie 
się za ich pomocą zawar-
t oś c i  ze 
ś r o d k a . 
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J.Brzechwa PRZYJŚCIE WIOSNY 

Naplotkowała sosna 
Że już się zbliża wiosna. 
Kret skrzywił się ponuro: 
-Przyjedzie pewno furą… 
Jeż się najeżył srodze: 
-Raczej na hulajnodze. 
Wąż syknął :-Ja nie wierzę, 
Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 
Przyleci samolotem. 
-Skąd znowu –rzekła sroka- 
Ja z niej nie spuszczam oka 
I w zeszłym roku w maju 
Widziałam ją w tramwaju. 
-nieprawda! Wiosna zwykle 
Przyjeżdża motocyklem. 

-A ja wam dowiodę, 
Że właśnie samochodem. 
-Nieprawda bo w karecie! 
W karecie? Cóż pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 
Że płynie właśnie łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 
Już kwiatki za nią spieszą, 
Już trawy przed nią rosną 
I szumią –Witaj wiosno. 



Marcowe  zajęcia            
w świetlicy szkolnej, 

zaczęły się kulinarną 
podróżą przez kra-
inę nowych doznań 
smaków i zapachów. 
Tworzyliśmy niczym 
artyści kolorowe 
tosty.  
Zajęcia miały na celu 
integrację grupy 

oraz naukę korzystania           
z przyborów kuchennych. 

Pachniało i smakowało 
cudownie. 

 
 
 
 

Panie ze świetlicy 
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TOOO...ŚCI....KI....  

odstraszenie zimy. 
Mamy na-
dzieję, że 
nam się to 
udało. 

Ostatnio nasza świetlica za-
mieniła się w wiosenny 
warsztat. Dzięki pomysłowo-
ści i kreatywności naszych 
wspaniałych dzieciaczków 
powstała kolorowa Marzanna. 
Przy sprzyjającej aurze wy-
szliśmy na wiosenny spacer, 
aby pochwalić się naszą prze-
piękną Marzanną. Jednak 
naszym głównym celem było 

        WIOSNA 

Wiosna, wiosna !!! 

Kiermasz taniej książki 
W bibliotece szkolnej trwa 
Kiermasz Taniej Książki. 
Zapraszamy wszystkich, 
młodszych i starszych. Każ-
dy znajdzie 
coś dla 
siebie. 
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 Dzień 
Kobi et 
to co-
r ocz n e 
ś wi ę t o 
obcho-
dzone 8 

marca od 1910 roku. Od ponad wieku 
mężczyźni mają okazję świętować 
święto kobiet z kobietami. W naszej 
szkole główne uroczystości odbywają 
się na sali gimnastycznej. Płeć brzyd-
ka przychodzi do szkoły wbita w gar-
nitury, wyglansowane pantofle i od 
razu świat staje się piękniejszy… 
    W tym roku uczniowie przygoto-
wali część artystyczną według wła-
snej koncepcji. Trzon główny scena-
rzystów tworzyli uczniowie kl.3b 
gimnazjum. Trzeba powiedzieć, że 
dobrze się spisali, bo widzowie na 
sali raz po raz wybuchali śmiechem, 
oglądając kolejne sceny z życia prze-
ciętnej rodziny. (…) 

 

A.Klimasara 

 

 

 



8 marca          – Dzień Kobiet 
10 marca         – Dzień Mężczyzn  
15 marca            – Światowy Dzień 
Konsumenta 
19 marca          – Dzień Wędkarza 
21 marca          – pierwszy dzień wiosny 
22 marca           – Światowy Dzień Wody 
27 marca           – Międzynarodowy Dzień 
Teatru 
2 marca 1993 – została założona funda-
cja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy 
               1333 – zmarł Władysław I Ło-
kietek, król Polski 
 
3 marca 1960 – utworzono Woliński Park 
Narodowy 
                2007 – Adam Małysz zdobył w 
Sapporo swój czwarty tytuł mistrza świa-
ta                              w skokach narciar-
skich 
                2011 – Adam Małysz ogłosił za-
kończenie kariery 
 
4 marca 1386 – Władysław II Jagiełło 
został koronowany na króla Polski 
               1979 – papież Jan Paweł II wy-
dał swoją pierwszą encyklikę „Redemptor 
hominis” 
 
6 marca 1898 – na ulice Poznania wyje-
chał pierwszy tramwaj elektryczny 
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Kalendarium    

ZIMA 

7 
marca 
1000 -  
rozpo-
c z ą ł 
się I 

zjazd gnieźnieński 
               1876 – Alexander Graham 
Bell opatentował telefon 
 
9 marca  1959 – na rynku pojawiła się 
pierwsza lalka Barbie 
 
12 marca 1999 – wstąpienie Polski do 
NATO 
 
 14 marca 1801 – zmarł Ignacy Kra-
sicki pisarz, publicysta, biskup 
 
16 marca 1971 – Telewizja Polska 
nadała pierwszy program w kolorze 
 
17 marca 1830 – w Teatrze Wielkim 
w Warszawie odbył się pierwszy bile-
towany koncert Fryderyka Chopina 
 
18 marca 1596 – król Zygmunt III 
Waza podjął decyzję o przeniesieniu 
stolicy z Karkowa do Warszawy 
 
29 marca 1945 – założono Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie 
 

 
 

 
Kujawy 

Na kujawskim świątecznym stole królują 
kraszanki – jajka barwione, na których 
następnie wydrapywane są świąteczne 
w z o r k i .   
Niespotykanym w innym regionie zwy-
czajem jest tzw. Półpościec.         W trze-
cią niedzielę Wielkiego Postu chłopcy i 
młodzi mężczyźni rozbijają gliniane garn-
ki z popiołem o drzwi domów, w których 
m i e s z k a j ą  p a n i e n k i . 
Zabawa w rymowanki to tzw. przywołów-
ki, w Niedzielę Wielkanocną chłopcy 
nawołują dziewczęta, układając na ich 
cześć wierszyki. 
 

Śląsk 
Święta Wielkiej Nocy na Śląsku rozpo-
czynają się poświęceniem różnokoloro-
wych palemek w Niedzielę Palmo-
wą. Podobno według śląskiej tradycji 
domownicy po powrocie ze święcenia 
połykają po jednej kuleczce bazi, żeby 
o c h r on i ć  s i ę  p r ze d  c h or ob a -
mi. Wielkanocne palemki wykorzystują 
też śląscy rolnicy, robiąc z niej krzyżyki i 
wtykając je w ziemie na swoich polach w 
Wielki Czwartek dla ochrony przed suszą 
lub powodzią. Urodzajne plony na dany 
rok ma także zapewnić powstrzymanie się 
od jakiejkolwiek pracy w polu w trakcie 
Ś w i ą t . 
Wyjątkowo restrykcyjnie podchodzą do 
kwestii Wielkiego Piątku – ścisły post 
obejmuje wtedy także zakaz oglądania 
telewizji czy słuchania radia! 
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Kaszuby 
Tak jak Ślązacy, Kaszubi wierzą w leczni-
czą i ochronną moc wierzbowych witek – 
pokazują to dekorując nimi dom. W Wiel-
ki Piątek zaś sadzą drzewa i krzewy, 
wierząc, iż jest to idealna na to pora. 
Warto zauważyć, że polski zwyczaj świę-
cenia koszyczka z pokarmami nie był na 
Kaszubach znany,  zaistniał tam dopiero 
po drugiej wojnie światowej pod wpływem 
p o z o s t a ł y c h  r e g i o n ó w  P o l s k i . 
Kolejną różnicą jest sposób świętowania 
Lanego Poniedziałku – Śmigusa-
Dyngusa. Na Kaszubach jest to zdecydo-
wanie śmigus – zamiast lania wodą, 
smaga się po łydkach i nogach gałązką 
jałowca. 

Małopolska 
Region małopolski i sam Kraków to tere-
ny, gdzie tradycje Świąt Wielkanocnych 
sięgają aż średniowiecza. W nocy z Nie-
dzieli na Lany Poniedziałek mieszkań-
ców odwiedzają straszne zjawy, dziady i 
stwory, które nic nie mówiąc żądają 
datków. Od domu do domu chodziła (do 
dziś chodzi, niestety już tylko jako atrak-
cja regionu, w trakcie widowiska) Siuda 
Baba, czarna od sadzy, bo przez cały rok 
pilnowania ognia nie wolno jej się było 
u m y ć . 
Tuż po świętach przychodziła natomiast 
pora na zabawy na Rękawce – tradycyj-
ny odpust na Kopcu Kraka. Według le-
gendy do usypania kopca ludzie nosili 
ziemię we własnych rękawach. 

http://dziecisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-
w-roznych-regionach-polski/ 
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„Randka w ciemno”  
ko, Michałowi Kawałko, Mi-
lenie Kamińskiej, Paulinie 
Marcinkiewicz oraz tajemni-
czemu głosowi podsumowują-
cemu wszystkie odpowiedzi 
uczestników - Monice Słu-
chockiej - SERDECZNIE 
DZIĘKUEMY. 

14.02.2017r. w świetlicy 
szkolnej odbyła się świetna 
zabawa „Randka w ciemno”. 
Gra polegała na zadawaniu 
przez wybierającą na randkę 
osobę trzech ciekawych i 
wnikliwych pytań dotyczą-
cych życia uczestników. 
Dziewczynki musiały odpo-
wiadać m.in. na pytania 
„Jaki jest ulubiony wokali-
sta?”, „Ulubiona potrawa?”. 
Wybranką Dominika Su-
chockiego została Kornelia 
Kwiatkowska. Szczęśliwa 
para w nagrodę wylosowała 
wspólne, romantyczne sprzą-
tanie świetlicy. Chłopcy na-

tomiast odpowiadali na pytania 
typu: „Jakie jesz najczęściej 
słodycze?”, „Co byś zabrał na 

bezludną wyspę?”. Niespo-
dzianką dla Lidii Grześ i Juliu-
sza Kłosa był lot w kosmos. 
Wszystkim pozostałym uczest-
nikom: Szymonowi Siemasz-

Prace świetliczaków :) 
 

 

Skład- niki (na 6 szt.): 
1/4 kostki masła 
2 łyżki kakao ciemne 
1/3 szklanki cukru trzcinowego 
kilka ziarenek z laski wanilii 
1 szklanka mleka 
1 opak. ryżu preparowanego 
(70g) 
6 biszkoptów 
cukrowy brązowy pisak 
jadalne cukrowe oczy do dekoracji wypie-
ków Wilton 

 
Rozpuszczamy w garnku masło, doda-
jemy cukier, kakao, mleko i wanilię. 
Gotujemy na małym ogniu, często 
mieszając,  a kiedy mleko się nieco 
zredukuje  i powstanie gęsta płynna 
czekolada, wsypujemy ryż preparowa-
ny i mieszamy, aby cały ryż pokrył się 
czekoladą. Następnie wykładamy na 

miseczkę i czekamy, aż masa nieco przestygnie.  Lepi-
my kule, do których doklejamy biszkopciki, doprawia-
my cukrowe oczy, a pisakiem rysujemy wesoły pysz-
c z e k  i  g o t o w e   
Smacznego!  

              

statek kupiecki 
należący do 
z m a r ł e g o 
ojca boha-
terki. Jak 
potoczą się 
losy Alicji? 
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Polecam, przeczytaj! 
Alicja po trugiej stronie 
lustra 
Książka otwiera krótka 
sekwencja pokazująca 
dylematy, przed jakimi 
staje Alicja po powrocie 
do Anglii. Bohaterka 
jest dorosła i wraca z 
podróży morskiej. Po 
dotarciu do domu oka-
zuje się, że jej niedoszły 
narzeczony, po tym jak 
odkupił od jej matki 
udziały w firmie trans-
portowej, chce zagarnąć 

 

Teatr miejski, niegdyś 
mekka sztuki najwyż-
szych lotów, prowadzo-
ny przez misia ko-
alę Bustera Moona po-
pada w wielkie tarapaty 
finansowe. Bank 
grozi przejęciem 
budynku i wysta-
wieniem go na 
aukcję. Właściciel 
zrobi wszystko, by 
go ocalić i przy-
wróci ć dawną 
świetność. Ostatnią 
szansą na przetrwa-
nie jest zorganizo-

wanie wielkiego konkur-
su, który pomoże odna-
leźć najpiękniejszy głos 
wśród mieszkańców 
miasta. Głos, który ocali 
teatr.  Do konkursu staną 

m.in.: niewielka mysz Mike o 
ogromnym ego, nieśmiała sło-
nica Meena, zapracowana mat-
ka świnka Rosita, młody gang-
ster goryl Johnny i punkowa 
rebeliantka jeżozwierzyca Ash. 

C e l e m 
każdego z 
nich jest 
z a b ł y -
śnięcie na 
s c e n i e , 
wygranie 
100 tys. 
dol a r ów 
oraz roz-
poczęcie 

Polecam, obejrzyj! 


