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Marzanna  

Marzanna, zimowa panna, 

w słomianej sukience rozpostarła ręce. 

W lęku drżąca cała, topić się nie 

chciała. 

z rozwichrzonym włosem, ognie ją 

poniosą. 

Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się 

ukorzą 

i porą radosną zawitaj nam wiosno! 
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 Gazetka nie tylko na przerwę… 

        Ukazuje się od 2003 roku.  Nakład 80 egz. 
             

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                  
   

 

 
                     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

Pomóż kurce trafić do kurczaków 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

    W tym roku, na przedwiośniu, aura jest wyjątkowo zmienna. Już mieliśmy kilkanaście stopni na plusie, i w 

związku z tym, porzuciliśmy zimowe okrycia wierzchnie na rzecz wiosennych kurteczek, a tu nagle śniegiem 

sypnęło, mróz tęgi ścisnął i z powrotem trzeba było wyjmować z szaf ciepłe czapki, szale, a kto miał, to 

kożuchy nawet… Nie jest to jednak o tej porze roku rzecz odosobniona, bo już mądrość wielu pokoleń zaklęta 

w przysłowia typu „W marcu, jak w garncu” czy „Kwiecień, plecień  wciąż przeplata, trochę zimy trochę lata” 

sugeruje, że onegdaj, nie raz, pogoda - niczym kobieta - zmienną była. Zatem w  obecnym numerze trochę o 

wiośnie, świętach, ale też  i innych rzeczach poczytacie…     
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Pierwsze symptomy wiosny: 

- kwitną przebiśniegi, pierwiosnki, krokusy, przylaszczki 

i leszczyna, 

- przylatują skowronki, jaskółki, bociany i szpaki, 

- dzień staje się dłuższy i cieplejszy, chociaż pogoda lubi 

płatać figle. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieść radosną niosą dzwony, 

na wszystkie świata grają strony, 

że zmartwychwstał Pan nad Pany – 

Bóg wszechmocny i kochany! 

Z okazji świąt Wielkanocnych 

radości, miłości i samych wspaniałości 

życzy Redakcja  

 

 

Przed wami zwycięskie opowiadanie napisane przez Anastazję Podleśną w konkursie 

zorganizowanym z  okazji szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Kota 

 pt. „Co powiedziałby człowiekowi kot, gdyby przez jeden dzień umiał mówić ludzkim głosem”  

Był wieczór. Siedziałam na kanapie  i oglądałam swój ulubiony program. Nagle usłyszałam: 

"Jestem głodna".  Rozejrzałam się, ale nikogo nie było. W tym czasie do pokoju weszła moja kotka 

Mila. Wskoczyła na kanapę, a potem na moje nogi i zaczęła zwijać się w kłębek.                                                                     

-Jestem głodna- głos przybliżył się.                                                                                                                                          

-Kto to powiedział?- zdziwiłam się.                                                                                                                                   

-To ja, nie słyszysz? Twoja Mila.                                                                                                                                  

Tak, to była Mila!                                                                                                                                                                   

-No tak, przecież dzisiaj jest Dzień Kota, a skoro to moje święto, to chyba wolno mi wszystko, 

nawet mówić ludzkim głosem-oburzyła się kotka.   

-Oczywiście!- odparłam. 

-Dziś jest moje święto i chciałabym czuć się wyjątkowo. Poproszę o super kolację.                                                          

-Faktycznie, to pora Twojej kolacji. Już przygotowałam ci pyszne jedzonko-odpowiedziałam.                                          

-Jak zwykle pamiętasz o mnie. Jesteś taka dobra dla mnie. Korzystając z tego, że mówię ludzkim 

głosem, chcę ci podziękować, a nie prosić o jedzenie. Nigdy nie zapomnę dnia, gdy mnie 

znalazłaś. Byłam malutka, bezbronna, a moi właściciele wywieźli mnie daleko od domu i zostawili 

samą. Bardzo się bałam, było mi zimno i tęskniłam za mamą. A ty mnie znalazłaś i zabrałaś do 

domu, dałaś jeść i ogrzałaś. Od tamtej pory jesteśmy razem. Zawsze masz dla mnie czas i bawisz 

się ze mną. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Dziękuję!                                                                                                                       

To był niezapomniany wieczór. Zrozumiałam, że zwierzęta to nie zabawki i czują tak, jak ludzie. 

                               

 

Wielkanoc jest najstarszym i 

najważniejszym świętem 

chrześcijańskim. Są to święta 

upamiętniające śmierć krzyżową i 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący 

okres wspominania najważniejszych 

dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, 

nazywany jest Wielkim Tygodniem. 

Wielkanoc jest świętem ruchomym. 

Może wypadać pomiędzy 22 marca a 

25 kwietnia.  

 

Wielkanocne zwyczaje: 

 - świąteczne porządki - przed Wielkanocą robimy 

jenie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. 

Symbolicznie – wymiatamy z mieszkania zimę, a 

wraz z nią wszelkie zło i choroby, 

- sporządzanie i święcenie palm w Niedzielę 

Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień, 

- święconka -Wielka Sobota jest dniem radosnego 

oczekiwania. Tego dnia święci się koszyczek  z 

jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka 

(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i 

wędlin (na znak, że kończy się post). Święci się 

też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 

została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”,  masło – oznakę dobrobytu – 

i jajka – symbol narodzenia. 

- lany poniedziałek  - śmigus-dyngus, święto lejka 

– to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. 

Oblewać można  wszystkich i wszędzie. 

Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse 

na zamążpójście.  

-malowanie jaj - każdy region naszego kraju ma 

swój charakterystyczny sposób ozdabiania jaj. Są 

one symbolem pomyślności oraz rodzącego się 

życia. Stanowią bardzo ważny element 

Wielkanocy. 
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