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Cześć ich pamięci! 
 

USTAWA 

z dnia 3 lutego 2011 r. 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy 

w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo 

do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, 

z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 

reżimowi komunistycznemu  — stanowi się, co następuje: 

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym. 

Art.3 . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia 

niepodległościowego, którzy nie uznali władzy ludowej narzuconej odgórnie na polecenie 

Stalina i nie złożyli broni. Ukrywając się bronili ludności przed bezprawnym traktowaniem           

i krzywdą z rąk Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa  i NKWD.  

Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, 

przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych 

więzieniach lub po prostu odeszli na wieczną wartę starali się wiele lat by uczcić pamięć 

bohaterów. 

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu 

na ulicy Rakowieckiej w Warszawie komuniści strzałem w tył głowy zamordowali 

przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy stanowili ostatnie 

kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji. 

 W całej Polsce odbywają się w tym dniu różne imprezy 

i uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.  

Jedną z nich jest bieg „Tropem Wilczym”. Organizuje 

się marsze, akademie w szkołach. Składane są również kwiaty  

i znicze w miejscach walk i pamięci.   

 
Opracowała: 

Monika Żółcińska 

Żródło: internet 
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Higiena osobista -ważna sprawa!  

 

Światowy Dzień Słuchu  

- dzień miodu…. z ucha 

 

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWA HIGIENA USZU? 

Woskowina-naturalna substancja, która chroni uszy przed urazami i zapobiega przedostawaniu 

się wody, zapobiega infekcjom.  

Samooczyszczanie ucha polega na przesuwaniu woskowiny na zewnątrz za pomocą ruchów 

włosków. 

Konieczne jest usuwanie nadmiaru woskowiny. Do jej usunięcia nie powinno stosować się 

patyczków. Do upłynnienia woskowiny stosuj olejki do uszu, ułatwią one proces wypływania 

wskutek samooczyszczania. Jeśli krople nie oczyszczą, konieczna jest wizyta u lekarza 

laryngologa. 

 

CO SZKODZI NA SŁUCH? JAK CHRONIĆ USZY? 

▪ hałas  

▪ baseny, pływalnie, sporty wodne 

▪ łaźnie parowe, sauna 

▪ drobnoustroje 

▪ zanieczyszczenia środowiska, zapylenie  

▪ zaniedbanie pierwszych objawów 

choroby, zbyt późno wdrożone leczenie 

farmakologiczne 

▪ niedoleczone infekcje 

 

▪ unikaj niepotrzebnego hałasu  

▪ osuszaj ucho po kąpieli  

▪ osuszaj ucho po wizycie na pływalni 

▪ do usuwania nadmiaru woskowiny 

nie stosuj patyczków  

▪ jeśli konieczne jest podawanie leków 

do ucha, aplikowany płyn powinien 

mieć temperaturę ciała, by nie 

podrażniać, zakrapiać należy w pozycji 

leżącej, z chorym uchem skierowanym 

ku górze. 

 

HIGIENA OSOBISTA to po prostu utrzymywanie ciała                        

i odzieży w czystości.  

To regularne mycie ciała z użyciem mydła lub żelu pod prysznic, 

mycie włosów szamponem, używanie dezodorantu niwelującego 

brzydki zapach oraz regularna zmiana odzieży. 

 

Skóra chroni przed wnikaniem drobnoustrojów 
chorobotwórczych do wnętrza organizmu. Dlatego należy 
utrzymywać ją w czystości.   

3 
marca
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HIGIENA SKÓRY polega na codziennym myciu całego ciała ciepłą wodą z mydłem lub 

płynem do kąpieli, najlepiej pod prysznicem. Po umyciu i wytarciu się do sucha można użyć 

dezodorantu. Nie należy go stosować na odzież. Dezodorant hamuje rozwój bakterii obecnych 

na skórze. 

 

ELEMENTY HIGIENY OSOBISTEJ:  

➢ codzienne dbanie o czystość rąk i całego ciała, 

regularne mycie zębów i włosów  

➢ dbanie o paznokcie 

➢ codzienna zmiana bielizny 

➢ regularne pranie ubrań, w tym bielizny  

➢ częsta zmiana ręczników i pościeli i regularne ich 

pranie  

➢ wietrzenie wnętrz przed pójściem spać oraz rano  

➢ niepożyczanie przedmiotów higieny osobistej np. ręcznika, grzebienia czy szczoteczki 

do zębów 

 

 

Opracowała: 

Monika Żółcińska 

Żródło: internet 
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Drodzy Czytelnicy w marcu obchodzimy Światowy Dzień Tenisa.  

 

Tenis to dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu 

rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika. Może być rozgrywana 

pojedynczo (tzw. singel) lub w dwuosobowych zespołach zawodników jednej płci (debel) lub 

obu (mikst). Tenis należał do grona letnich dyscyplin olimpijskich w latach 1896–1924. Do ich 

programu powrócił w 1988.  

Wśród polskich tenisistów największe sukcesy odnieśli: 

➢ Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech Fibak, Łukasz Kubot, Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz 

oraz Iga Świątek. 

KRZYŻOWKA SPORTOWA: 

 

                   Opracował: Dariusz Zgieb 
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6 marca obchodzimy Dzień Czystego Stołu. 

 

Jest to świetna okazja, aby dowiedzieć się jak odpowiednio dbać o ten mebel, nie tylko od 

święta, ale i na co dzień. Stół często znajduje się w centrum uwagi domowników, ponieważ to 

przy nim spędzamy sporo naszego czasu - przy posiłku, spotkaniach towarzyskich lub 

pracując i odrabiając lekcje z dziećmi. 

 

Może to dobry czas, aby z kuchennego stołu pozbierać wszystkie 

niepotrzebne karteczki, długopisy czy zmienić obrus.  

 

Uporządkować można też biurko, które z reguły jest miejscem naszej 

pracy czy nauki. 

 

 

Naukowcy twierdzą, że bałagan nie pozwala nam się skupić i spowalnia naszą pracę. Ale inni 

mówią, że geniusz panuje nad chaosem i porządek zastępują artystycznym nieładem. 

Warto dziś świętować ten dzień. Badania pokazują, że brudny, nieuporządkowany stół                 

w pracy nie pozwala nam się skupić i wydajnie pracować.  

W domu, podczas posiłków, bałagan na stole może podobno wywoływać niestrawność. 
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A oto kilka wskazówek dotyczących nakrywania stołu do posiłku: 

 

 

1. Nakrycia dla poszczególnych gości układa się w odległości 60 – 75 cm (licząc od 

środka jednego do środka sąsiedniego talerza).  

2. Środek nakrycia zaznaczony jest serwetką lub talerzem, sztućce kładzie się od środka 

do zewnątrz.  

3. Nakrywanie stołu zawsze zaczyna się od porcelany, następnie układa się sztućce, 

stawia szkło i umieszcza serwetki.  

4. Talerz ustawia się w odległości 1,5 cm od brzegu stołu (emblematem, znakiem 

firmowym, jeśli taki jest, na środku, zwróconym w stronę konsumenta).  

5. Talerze ustawia się tak, aby wypadły dokładnie na osi krzesła. Talerz nie może 

wysuwać się poza brzeg stołu.  

6. Menaż z przyprawami, podaje się dopiero na życzenie gościa.  

7. Sztućce układa się w równej odległości, zarówno od brzegu stołu, jak i od talerza,  

w takiej kolejności, aby najbliżej talerza znajdowały się sztućce do potrawy 

podawanej na końcu, sztućce układa się ząbkami w stronę talerza pod kątem prostym 

w stosunku do krawędzi stołu.  

8. Odległość pomiędzy nożem a widelcem musi być tak duża, aby można było postawić 

tam swobodnie talerze, nie mogą one zakrywać sztućców bądź na nich stać. Widelec  

i nóż, leżący po obu stronach talerza, muszą tworzyć linie równoległe.  

9. Łyżkę do zupy i noże kładzie się po prawej stronie w takiej samej odległości od 

brzegu stołu. Po prawej stronie mogą leżeć cztery sztućce, a po lewej trzy.  

10. Sztućce specjalne przynosi się wraz z potrawami specjalnymi.  

11. Półmiski z wędlinami i serami na śniadanie, jak również z daniem zasadniczym  

w porze obiadowej ustawia się po lewej stronie konsumenta.  

12. Ułożoną serwetkę układa się bezpośrednio na stole pomiędzy sztućcami, na talerzu do 

pieczywa lub na talerzu zakąskowym.  
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Sposób ułożenia sztućców informujący kelnera, że  

 
a – posiłek jest nieskończony, 

 

b – posiłek został zakończony 

 

 

 

 

Pamiętajcie! Nie tylko dzisiaj, ale codziennie warto mieć czysty stół! 

 

 

 

Przygotował: 

Marcin Walczak 
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Opracowała: 

Monika Żółcińska 

Żródło: internet  

 

Z okazji Dnia Kobiet  

wszystkim Paniom –  

tym dużym i tym małym – 

życzymy wielu uśmiechów, 

niegasnącego zapału, sukcesów 

i spełnienia marzeń. 
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Opracowała: 

Monika Żółcińska 

Żródło: internet 
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11 marca Dzień Sołtysa - 

coroczne polskie święto.  

 

 

 

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę 

oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta 

organizowane są spotkania, biesiady i konkursy. 

 

 

Sołtys – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Funkcja istnieje od 

czasów  średniowiecza. 

 

 

Najsłynniejszym dziełem jest pomnik sołtysa w Wąchocku – wykonany w hołdzie za 

trud i pracę polskich sołtysów. 

 

Opracowała: 

Monika Żółcińska 

Żródło: internet 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82tys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
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17 marca Światowy Dzień Morza 
 

 

 
 

17.03.2021r. (czwartek) roku obchodzimy Światowy Dzień Morza ustanowiony przez 

Międzynarodową Organizację Morską IMO.  

Drodzy Czytelnicy zapewne wiecie, że wody mórz i oceanów pokrywają około 71 % 

powierzchni całej Ziemi. W morskich i oceanicznych wodach żyje wiele gatunków zwierząt              

i roślin, stanowiących największe środowisko życia na ziemi. Obchody Światowego Dnia 

Morza mają na celu uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska 

morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności wszystkich ludzi.  

Będąc na wakacjach nad morzem także pamiętaj, aby: 

➢ nie deptać koralowców, nie dotykać ryb, żółwi ani innych stworzeń wodnych (nasze bakterie 

na rękach a także chemiczne filtry przeciwsłoneczne mogą być dla nich zabójcze); 

➢ zawsze po sobie sprzątać, a jak trzeba to także po innych; 

➢ nie wstydzić się zwracać uwagę innym za niestosowne zachowanie! 

Przygotował: 
Dariusz Zgieb 

 

19 marca Dzień Wędkarza 
 

 
 

Dzień Wędkarza obchodzony jest 19 marca. Data ta jest związana z upamiętnieniem 

powstania PZW – Polskiego Związku Wędkarskiego, który rozpoczął swoją działalność                    

19 marca 1950 roku. Jest to więc święto polskie.  
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JAK ŁOWIĆ RYBY? 

Skuteczne łowienie ryb  to temat rzeka, przede wszystkim pamiętajcie o tym, że 

wędkarstwo to sport nie dla śpiochów – ryby z reguły żerują w godzinach porannych                               

i wieczornych, wyznaczanych przez wschody i zachody słońca. Od doświadczonych wędkarzy 

dowiesz się także, że największe szanse na udany połów masz przy stabilnym ciśnieniu 

atmosferycznym. Duże wahania barometru nie sprzyjają wędkowaniu, choć ryby biorą 

wyjątkowo intensywnie przed burzą i na kilka dni przed pogorszeniem pogody. Zanim 

wybierzesz się na łowisko, przeanalizuj zwyczaje ryby, na którą chcesz zapolować: kiedy 

żeruje, jaki rodzaj zanęty/przynęty preferuje, gdzie bytuje przed tarłem itp. 

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH  PZW: 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie 

wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego 

zezwolenie. 

2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego 

stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

 

Dowcip o wędkarzu: 

- Jaka dzisiaj woda? - pyta Franek Kowalskiego, który łowi już od świtu. 

- Znakomita! Ryba ani myśli z niej wyłazić. 

 

 

Przygotował: 

Dariusz Zgieb 
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WIOSNA 21 MARCA  

CIEPLEJSZY WIEJE WIATR  
 

                           
 

CZY WIESZ, ŻE… 

 

 

Każde dziecko w Polsce wie, jak wygląda bocian: ma 

czerwony, długi i prosty dziób oraz smukłe nogi. 

Bez jego czarno-białej sylwetki trudno sobie wyobrazić 

polski krajobraz nizinny. Jest uznawany za symbol 

nadchodzącej wiosny. 

Bocian porusza się niespiesznie, jakby z dumą, a jego 

lot jest pełen wdzięku. Gnieździ się w pobliżu łąk, na 

których żeruje. Żywi się małymi gryzoniami, gadami, 

dużymi owadami, rzadziej rybami i żabami. Na zimę 

odlatuje do południowej Afryki. Przed odlotem,            

w połowie sierpnia, bociany zbierają się w duże stada.  

Powracają do nas pod koniec marca lub w kwietniu, 

najpierw samiec, potem samica - przylatują do swoich "starych" gniazd. 

Gniazdo znajduje się na suchym drzewie, słupie, kominie lub na dachu domu.  Ma ono 1,5m 

średnicy i zbudowane jest z gałęzi, trawy, ziemi i słomy. 

Samica składa 3-5 jaj, które przez 45 dni wysiadują rodzice na zmianę. 
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W Polsce żyje też bocian czarny, znacznie rzadziej spotykany. 

Ma całe upierzenie czarne z wyjątkiem białego brzucha i piersi. 

Gnieździ się w lasach. 

 

Ptak, który nie może śpiewać. 

Bocian biały prawie wcale się nie odzywa . W świecie ptaków należy pod tym względem do 

wyjątków. Jego krtań dolna - narząd głosowy wszystkich ptaków - jest tak uwsteczniona, że nie 

wytwarza dźwięków. Dlaczego bocian został tak pokrzywdzony przez los? Nie jest to krzywda, 

ale raczej oszczędność. 

(Na podstawie stron http://www.polska.pl/spec/bociany2004/obocianie.htm oraz 

http://portalwiedzy.onet.pl/69718,haslo.html) 

 
 

 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA PRZYRODY... 

Naukowcy od lat badają fenomen ptasich migracji. Niektórzy mówią, że to przypadek,               

a inni, że zasługa ptasiego GPS-u.  

Jak jest naprawdę?  

 

      Migracja to instynkt. Ptaki mają wewnętrzny zegar kontrolujący precyzyjnie zarówno 

porę dnia jak i porę roku. Rytm roczny umożliwia ptakom określenie momentu odlotu. 

Zmiana długości dnia – najbardziej widoczna w strefie umiarkowanej – wyznacza kalendarz 

migracji. Ptak zaczyna pierzenie przed odlotem, gromadzi zapasy tłuszczu. Ptaki nie 

rozpoczną także wędrówki, dopóki pogoda nie 

będzie sprzyjać przelotowi. 

  

 

  Młode łabędzie krzykliwe podróżują wraz              

z rodzicami, ale np. młode kukułki, jak wiele 

innych gatunków, lecą później niż ich rodzice,                    

a muszą trafić do celu samodzielnie. Umożliwia 

im to wewnętrzny, genetyczny program.                 

W czasie podróży ptaki wykorzystują do 

nawigacji słońce, gwiazdy i pole magnetyczne. 

Receptory odbioru pola magnetycznego długo stanowiły zagadkę dla badaczy. Dziś wiemy 

już, że znajdują się one powyżej nozdrzy, a ich najważniejszą część stanowią kryształki 

magnetytu. Słońce i długość dnia oraz gwiazdy pozwalają ptakom bezbłędnie określić 

kierunek podróży. W kolejnych latach ptaki pamiętają także wiele szczegółów 

topograficznych terenu, nad którym przelatują. 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 
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WIOSENNY  HUMOR 

 

Jasiu pyta mamę: 

- Mamo, kiedy będzie piękny dzień? 

- Nie wiem synu, a dlaczego pytasz? 

- Bo pani w klasie powiedziała, że 

któregoś pięknego dnia zwariuje. 

 

Jasiu z babcią siedzą i oglądają biegi 

maratońskie. 

- Jasiu, dlaczego oni tak biegają? - 

pyta babcia. 

- Bo ten, kto będzie pierwszy, 

dostanie złoto - powiedział Jasiu. 

Babcia zdziwiona: 

- To po co biegnie reszta? 

 

Jasiu przychodzi spóźniony do 

szkoły. Pani pyta: 

- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? 

Może ty nie masz budzika? 

- Mam proszę Pani! Tylko on 

zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja śpię! 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel na lekcji polskiego mówi 

do Jasia: 

- Jasiu, odmień w czasie teraźniejszym 

czasownik gonić. 

- Ja gonię, ty gonisz..., my gonimy, wy 

gonicie... 

- A oni? - pyta nauczyciel. 

- Oni uciekają, panie profesorze. 

 

 

 

 
 

 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

 

     1.           

    2.            

3.                

   4.             

  5.              

    6.            

   7.             

    8.            

 9.               

 

 

1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. 

2. Pomalowane jajka. 

3. Wielkanocne ciasto. 

4. Święcimy je w Niedzielę Palmową. 

5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 

6. „Kotki” na gałązkach. 

7. Lany ... 

8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia. 

9. Przynosi prezenty w Wielkanoc. 

Hasło: ................................................................ 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 



18 

 

Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania  

z Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA! 

Biblioteka cyfrowa POLONA udostępnia w sieci internetowej zbiory 

Biblioteki Narodowej. Wystarczy wejść na stronę https://polona.pl/ i bez 

konieczności logowania pobrać E-booki lektur. Do udostępnianych zbiorów również 

należą: ryciny, rysunki, stare elementarze, poradniki książki dla dzieci, najstarsze 

polskie książki drukowane.  

 
WAŻNY DZIEŃ  

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, 

ustanowione w 1999 roku w przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, 

publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten 

dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne               

i międzynarodowe ruchy poetyckie". 

Do poezji zaliczamy utwory pisane wierszem, zapisane wersami. Dzieła te 

często podzielone są na zwrotki (strofy).  

Poezja ma ogromne znaczenie dla dzieci, ponieważ w prosty sposób mówi  

o ważnych rzeczach stanowiących ich codzienność. Dzięki poetyckiemu językowi 

sugeruje inne spojrzenia na rzeczywistość, odwołując się do zmysłów i wyobraźni 

czytelnika. Tym samym, uwrażliwia go na otaczający świat. 
 

                              
      Wisława Szymborska    Wanda Chotomska         Julian Tuwim          Maria Konopnicka 

 

                                             
  Jan Brzechwa              Michał Rusinek             Dorota Gellner,       Agnieszka Frączek

 ZACHĘCAMY DO CZYTANIA!                        

  Przygotowała: J. Kacprzak 

https://polona.pl/


19 

 

DZIEŃ OCHRONY BAŁTYKU 

 

      

 

W ramach obchodzenia Światowego Dnia Wody, w 1997 r. Komisja Helsińska 

ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku.  

Środowisko Bałtyku jest szczególnie narażone na degradację. Wszystkie 

nieoczyszczone ścieki produkowane przez kraje nadbałtyckie, w tym również ścieki 

przemysłowe spływają do tego stosunkowo niewielkiego morza. Jednym z najskuteczniejszych 

sposobów ochrony środowiska Morza Bałtyckiego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz eksploatacji jego zasobów, np. poprzez ograniczenie zużycia sztucznych nawozów                     

w rolnictwie oraz skuteczniejsze oczyszczanie ścieków. 

Należy przy tym mieć na uwadze, że praktycznie cały obszar naszego kraju znajduje się                        

w zlewni Bałtyku, więc wszyscy mamy wpływ na to, co do niego wpływa. 

 

MIESZKAŃCY MORZA BAŁTYCKIEGO: 

 

            

Przygotował: 

Dariusz Zgieb 
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KONKURS PLASTYCZNY 

„WIELKANOCNE OZDOBY”  

                  

W dniach od 8 do 23 marca w naszym Ośrodku  

organizowany jest konkurs plastyczny, pt.  

„WIELKANOCNE OZDOBY”. 

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych  

oraz uczniów klas Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego  

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą.  

Prace w formacie A4 wykonane techniką dowolną należy składać  

do WTORKU (23.03.2021r.) do organizatorów konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca.  

Serdecznie zapraszamy !!!  

 

                                                         
ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Magdalena Dyl 

Emilia Machałowska – Żotkiewicz 

Justyna Szczodry 
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HARMONOGRAM 

KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

 „ WIELKANOCNE OZDOBY ” 

 

TERMIN: 

Termin realizacji konkursu: 08.03.2021 r.- 23.03.2021 r.                             

Rozstrzygnięcie konkursu: 24.03.2021 r.       

CELE KONKURSU 

• Rozwijanie zainteresowania symboliką i tradycjami Świąt Wielkanocnych. 

• Rozbudzanie pomysłowości oraz wyobraźni dziecięcej w tworzeniu ozdób 

wielkanocnych. 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej, promowanie aktywności twórczej. 

• Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. 

• Kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi. 

REGULAMIN KONKURSU:  

• Konkurs przeznaczony jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów  

klas Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka  

Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą. 

• Technika dowolna. 

• Format kartki: A4. 

• Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.  

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

• Zgodność pracy z tematem. 

• Oryginalność.  

• Kreatywność. 

• Walory estetyczne. 

• Dobór techniki i środków plastycznych. 

• Samodzielność wykonania pracy. 

• Indywidualne możliwości ucznia. 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

            Magdalena Dyl 

                  Emilia Machałowska - Żotkiewicz 

                                                                                   Justyna Szczodra                                                                                                              
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Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych 

nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w 

sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z 

faktu Zmartwychwstania Pańskiego  

oraz smacznego Święconego   

w gronie najbliższych osób 

 

 

 

 

Tradycje wielkanocne. Jak to było kiedyś… 

    Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia 

po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne 

przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. 

Ważne momenty i wybrane zwyczaje 

Środa Popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy popiołem 

przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko  “na chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć 

jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa: “Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, muzykowaniu , czy tłustym 

jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy w Kościele milkły – tak, jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też 

dzwonków – zamiast nich słychać było kołatki. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim                             

i przygotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie – np. sprzątając obejście i przygotowując 

ozdoby świąteczne.  
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Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, które 

rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny odradzały się po zimie 

najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne. Uplecionymi i poświęconymi palemkami po 

mszy w Niedzielę Palmową lekko się okładano nawzajem, mówiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień wielki 

dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. Miało to przypomnieć o zbliżających się wielkimi krokami świętach i przynieść 

szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta, by były zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, 

miały chronić dom przed gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami 

i nieszczęściem. 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony kościelne milczały aż 

do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża 

praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 

Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku), natomiast 

gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele 

jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Dawniej 

piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, 

którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień 

symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano 

ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście                     

i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia Paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca 

świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. 

Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już   

w Wielki Piątek. 

Do koszyczka wkładamy:  

• baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

• jajka – symbol rodzącego się życia, 

• chrzan – symbol siły, 

• wędlinę – symbol płodności i dostatku, 

• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 

• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz 

istota prawdy, 

• ciasto (babkę) – symbol wszechstronnych 

umiejętności. 

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na które 

wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi 

zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. 

Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy 

chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, 

pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem 

– symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Potem 

żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze 

wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonymi wodą. Z tych palm robią krzyżyki i wbijają w 
ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To okazja do spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspólnie 

spędzanym czasem i budzącą się do życia przyrodą. 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 
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KĄCIK KULINARNY 

 

MAZUREK 

 

 

 

Składniki: 

• 250g mąki  

• 150g masła  

• żółtko  

• 2-3 łyżki wody  

Wszystkie składniki razem zagniatamy               

i odstawiamy do lodówki na ok. godzinę. 

Po tym czasie rozwałkowujemy, nadajemy 

kształt kwadratu, prostokąta lub jaja                 

i pieczemy na złoto.  

 

Gotowe, ostudzone ciasto polewamy polewą: 

• Najłatwiejsza to lukier - rozpuszczony w śmietance cukier - do szklanki śmietanki 

wsypujemy szklankę cukru i gotujemy, aż zgęstnieje. Przestudzoną ucieramy z 1-2 

łyżkami masła. Możemy tę masę doprawić np. konfiturą z róży. 

• Inna wersja: Rozpuszczoną na parze wodnej czekoladę mieszamy z 1-2 łyżeczkami 

masła. 

• Możemy też zagotować w wodzie puszkę mleka skondensowanego słodzonego, po 

czym wylać zawartość na ciasto. Otrzymamy mazurek kajmakowy. 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 
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ZNAJDŹ RÓŻNICE. POKOLORUJ OBRAZEK. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Beata Pakuła 

 


