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Przygotował: Zespół Redakcyjny 



 

Poznajmy się bliżej. W tym numerze wywiad z Janem Pawłem II. 
 

 Będąc papieżem udzielał dużo wywiadów. Odpowiadał na wiele pytań. 
Oto niektóre z nich: 

 

 

      . 

Str. 2 Promyk, nr VIII 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 

 

- Dzieci: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

- J.P. II: Na wieki wieków. Amen. 

 -Dzieci: Nasze pierwsze pytanie brzmi: czy już w dzieciństwie Czułeś, że będziesz aż tak wielkim człowie-

kiem? 

- J.P. II: Drodzy Przyjaciele, każdy jest kimś wielkim, jednak nigdy nawet nie myślałam, z zostanę głową 

Kocioła. 

- Dzieci: Jakie było Ojca ulubione zajęcie? 

- J.P. II: Oczywiście chodzenie po górach, ponieważ jest to jedno z najpięk-

niejszych miejsc na świecie. Jazda na nartach  oraz wycieczki rowerowe. Pięk-

no naszego świata trzeba poznawać w najmniejszych szczegółach. Piłka nożna 

też była dla mnie rozrywką – w końcu jestem mężczyzną. 

- Dzieci: Nie przeszkadzało to Ojcu w pełnieniu obowiązków, które związane były z Kościołem? 

- J.P. II: Oczywiście, że nie zawsze miałem czas wolny, który mogłem przeznaczyć na moje hobby. 

- Dzieci: Skąd Ojciec brał siły na to żeby zawsze być dobrym człowiekiem i pomagać innym? 

- J.P. II: Poprzez modlitwę i rozmowę z Bogiem, to On dawał mi siły.. 

- Dzieci: Czy Uważasz, że my młodzi, możemy zmienić  świat? 

- J.P. II: Oczywiście, że tak. Pamiętajcie tylko, że zmieniając świat należy zacząć od siebie a dopiero potem 

od innych ludzi. To działa na zasadzie łańcuszka. Jeżeli każdy z Was pokaże chociaż jednej osobie jakie 

szczęście daje wiara i miłość Pana Boga, to grono zacznie się powiększać. Dlatego też każdy wierny jest dla 

nas skarbem i każdy ma skarb do przekazania: Jezusa Chrystusa. 

- Dzieci: Co Ojciec myślał o świecie, w którym panowała rządza zdobywanie pieniędzy, kariery? 

- J.P. II: Niestety w tym zabieganym świecie niektórym ludziom nie starcza czasu na modlitwę. Czasem po-

winni się po prostu zatrzymać, pomyśleć i porozmawiać z Bogiem. 

- Dzieci: Ojciec kocha wszystkich ludzi nawet największych grzeszników, jak Ojciec to robi? 

- TJ.P. II: Tak kocham ludzi, są wspaniali a za grzeszników szczególnie się modlę, aby się nawrócili. Każdy 

człowiek ma wolną wolę i to w dużej mierze zależy od niego, jakie grzechy popełni i co zrobi ze swoim ży-

ciem, może żałować za nie i otrzymać życie wieczne w niebie. 



Promyk, nr VIII Str. 3 

Przygotowała: E. Długosz 

Przygotowała: E. Długosz 

Palma wielkanocna jest nierozerwalnie związana z 

Niedzielą Palmową, obchodzoną  tydzień przed 

świętami, rozpoczynającą liturgię okresu Wielka-

nocnego. W tym dniu palma wielkanocna zostaje 

poświęcona, a w wielu miejscowościach uroczysto-

ściom towarzyszą barwne procesje, na których moż-

na podziwiać przyniesione do poświęcenia palmy. 

Szczególnie widowiskowa Niedziela Palmowa ob-

chodzona jest na Kurpiach. Z pewnością wielu z nas 

kojarzy miejscowość Łyse, w której to, każdego ro-

ku odbywa się konkurs na najładniejszą palmę wiel-

kanocną. Palmy z tamtego regionu osiągają kilkana-

ście metrów wysokości i zachwycają swoją barwno-

ścią. Oczywiście w różnych miejscach Polski wyko-

nywane są jeszcze wyższe palmy, których wysokość 

może przekraczać nawet 30 m.  

Palma Wielkanocna 

Międzynarodowy Dzień Tańca obchodzony jest co roku 

właśnie 29 kwietnia. Ustanowione zostało w 1982 roku 

przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Tea-

tralnego. Dlaczego właśnie 29 kwietnia? Dzień ten wy-

brano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki 

tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francu-

skiego tancerza i choreografa Jeana-Georges'a Nover-

re'a.  

Międzynarodowy Dzień Tańca 



Str. 4 Promyk, nr VIII 

 

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku 

w wieku 84 lat. Był jednym z najbardziej wpły-

wowych przywódców przełomu wieków. Praco-

wał bez wytchnienia, aby budować fundament 

moralny świata współczesnego i odegrał kluczo-

wą rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. W 

tym roku obchodzimy 12. rocznicę jego śmier-

ci.27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego, podczas uroczystej mszy św. na placu 

świętego Piotra pod przewodnictwem papieża 

Franciszka przy koncelebrze emerytowanego 

papieża Benedykta XVI, bł. Jan Paweł II został 

ogłoszony świętym i włączony w poczet świę-

tych Kościoła katolickiego. 

Rocznica śmierci Jana Pawła II 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

Przygotowała:   E. Długosz  

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emerytowany_papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emerytowany_papie%C5%BC


                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleszcze 

Promyk, nr VIII Str. 5 

Przygotowała: A. Karwowska 

Przygotowała: M. Modelska 



Str. 6 Promyk, nr VIII 

 Ciekawostka — Czy wiecie, że… 

 

Przygotowała:   E. Długosz  

 

Przygotowała:  E. Długosz 

Największa pisanka na świecie znajduje się w 

Kanadzie, w mieście Vergeville. Jajko to po-

stawiony w hołdzie ukraińskim imigrantom. 

Kolorowe jajeczko waży ponad 2 tony i ma 

100 metrów długości. 

Regionalne zwyczaje wielkanocne 

Śląsk — Gdy już palemki zostaną poświęcone obyczaj nakazuje zjeść przynajmniej jedną wierzbową 

kotkę - ten rytuał ma za zadanie chronić przez cały rok przed infekcjami gardła. 

Podlasie — Na tym terenie do dziś panuje tradycja wybijania jajek, która z "rozbawieniem" przenika 

nawet na Dolny Śląsk. Polega ona na tym, że dwie osoby stukają się wzajemnie ugotowanymi jajkami. 

Wygrywa ten, który stłucze jajko przeciwnika jako pierwszy. 

Małopolska — Legenda głosi, że w nocy z niedzieli na poniedziałek wielkanocny mieszkańców tam-

tejszych domów odwiedzają stwory, dziady, czarty, nieposiadające zdolności mowy, które, aby nie 

wyrządziły szkód w domostwie muszą otrzymać podarunki. 

Mazowsze — Tradycja mówi, że w lany poniedziałek nie polewa się panien zwykłą wodą z wiadra, a 

tylko tą perfumowaną. To ma za zadanie zapewnić kobietą luksusowe życie u boku bogatego mężczy-

zny. 

Kaszuby — W Wielki Piątek każdy ogrodnik, obowiązkowo powinien zająć się sadzonkami - nie za-

pominając o krzewach owocowych, kwiatach i drzewach. To gwarantuje, że z pewnością się przyjmą i 

będą pięknie rosły przez cały następny rok. A jeśli w tym dniu spad-

nie deszcz, to dodatkowo wzmacnia urodzaj. 

Pomorze — ważnym elementem Wielkiego Tygodnia jest Wielka 

Środa, która cechuje się tym że młodzież, a zwłaszcza chłopcy, topi-

li tego dnia kukłę wykonana ze słomy symbolizującą Judasza, którą 

najpierw wleczono na łańcuchach po całej okolicy, a na koniec, aby 

wymierzyć sprawiedliwość, wrzucano "zdrajcę" do pobliskiego sta-

wu. 



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 
Grażyna, Wiktor, Franciszek,  Radosław, Filip, 
Agnieszka, Jerzy. 
 
Ciekawostka: Jerzy to imię męskie pochodzenia grec-
kiego. Wywodzi się od słowa geos (ziemia) oznaczające 
rolnika uprawiającego rolę. 

 
Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

 

                                      Horoskop 

Promyk, nr VIII Str. 7 

Mazurek z bakaliami 
Składniki: 

• 4-5 jajek 

• 1szkl. cukru pudru 

• 1 cukier waniliowy 

• 2 szkl. mąki 

• 10 dag. daktyli 

• 10 dag. fig 

• 10 dag. smażonej skórki pomarańczo-
wej 

• 10 dag. rodzynek 

• tłuszcz i bułka tarta do formy 

• płatki migdałowe do dekoracji 
 

Lukier: 

• 1 szkl. cukru pudru 

• 2 białka 

• sok i skórka otarta z 1 cytryny 

Wykonanie: 
Jajka ucieramy z cukrem pudrem i cu-
krem waniliowym. Dosypujemy po tro-
chu mąki. Bakalie kroimy w paseczki, 
rodzynki płuczemy. Mieszamy je z masą, 
którą przekładamy do formy wysmaro-
wanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. 
Pieczemy na złoty kolor w temperaturze 
170 st.C. Przygotowujemy lukier: cukier 
puder, białka i sok z cytryny ucieramy, 
pod koniec dosypujemy skórkę z cytryny. 
Wystudzone  ciasto polewamy lukrem i 
posypujemy uprażonymi płatkami migda-
łowymi. 
 

SMACZNEGO ! 

Kwietniowi solenizanci 

Przygotowała:  E. Długosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

 Baran (21.03 - 19.04) 

 

Baran to bardzo silny znak zodiaku, 
któremu patronuje żywioł ognia. 
Osoby spod tego znaku są pewne 
siebie, odważne, przebojowe. To 
urodzeni idealiści, gotowi walczyć o 
daną sprawę z ogromnym entuzja-
zmem, zaangażowaniem i nieustę-
pliwością. 
 
Sławne Barany: Celine Dion, Ta-
mara Arciuch, Victoria Beckham 

 

Byk (20.04—21. 05.) 

 

Zodiakalne Byki to osoby bardzo 
zdecydowane i ambitne. Wiedzą 
czego chcą od życia i w jaki spo-
sób osiągnąć materialny sukces. 
Upór i konsekwencja to cechy 
wyróżniające Byki spośród in-
nych Znaków Zodiaku. 

 

Sławne Byki: Al Pacino, Hen-

ryk Sienkiewicz, Cher 



 
„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Wielkanocny labirynt 
Zaprowadź króliczka do kurczaczka. 


