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Jakie znamy zwyczaje wielkanocne? 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano 

kwiatkami, ziołami i kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko 

domowników, by podarować im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły 

mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

 

Topienie Judasza 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Mali, zwłaszcza 

chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukiełkę, którą 

następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy 

okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w 

ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

Święconka 

Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania. Tego dnia musimy poświęcić 

koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka ,mięsa i wędlin. Święcono też 

chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę 

jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

 

Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w 

Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji 

zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło 

zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka. 

Ciekawostka dla dziewczyn: Według staropolskich wierzeń, jeżeli w Wielką Sobotę 

obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne 

mankamenty urody! 

Natalia Sieńko 

 

Redakcja ,,Szkolnika" życzy wesołych, rodzinnych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych,  smacznego jajka, kolorowych pisanek, 

mokrego i śmiesznego dyngusa, różowego baranka, bogatej i 

pysznej święconki zjedzonej w rodzinnym gronie oraz solidnego 

odpoczynku od szkoły i nauki. 
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Normalne życie z nieuleczalną chorobą 

Rozmowa na temat cukrzycy z panem Jackiem Burzyńskim, tatą Emilki – 

uczennicy klasy IIIA. 

 

 

Czym charakteryzuje się choroba zwana cukrzycą?  

Jest to choroba należąca do kategorii chorób przewlekłych, tzn. takich, które są nieuleczalne 

lub bardzo trudne do wyleczenia (wyjątkiem jest tzw. cukrzyca ciążowa). Trudno krótko 

scharakteryzować cukrzycę, gdyż rodzajów cukrzycy jest kilkanaście, nie mniej istnieją dwa 

podstawowe (i najczęstsze): typ I i typ II. Cukrzyca jest chorobą przemiany materii, czyli 

chorobą metaboliczną. Choć oba rodzaje cukrzycy podobnie się objawiają, to ich podłoże jest 

zupełnie inne. Ze względu na to, że jestem dotknięty cukrzycą typu I, to do niej będę się 

częściej odwoływał. Natomiast  wspólnym elementem każdego rodzaju cukrzycy jest 

"awaria" w systemie transportu glukozy (cukru) do komórek naszego ciała, co odcina nasze 

komórki od energii niezbędnej do prawidłowego działania. W przypadku cukrzycy typu I 

"awaria" polega na braku "biletu"  lub przewodnika dla glukozy, aby mogła przedostać się do 

komórki. Takim biletem jest hormon zwany insuliną. W pewnym momencie trzustka (jeden z 

gruczołów) przestaje produkować insulinę. Wtedy cząsteczki glukozy nie są "spalane" w 

komórkach i poziom cukru we krwi rośnie. Zresztą, tak właśnie rozpoznaje się cukrzycę - po 

wysokim poziomie glukozy we krwi. 

 

Czy można na nią zachorować w każdym wieku i czy jest coś takiego jak 

„grupa ryzyka”, a więc osoby szczególnie narażone na tę chorobę? 

Jeśli chodzi o ryzyko zachorowania, to konkretne czynniki wywołujące chorobę nie są do 

końca znane. Ale z pewnością większą podatność na cukrzycę powodują nasze geny 

(dziedziczenie) oraz środowisko (przebyte choroby, dieta, tryb życia, kontakt z różnymi 

związkami chemicznymi, również zawartymi w żywności). Należy jednak pamiętać, że fakt 

"obciążenia" rodzinnego nie oznacza, że dana osoba na pewno zachoruje na cukrzycę  i 

odwrotnie brak tego czynnika nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa.  Naukowcy są zgodni, 

że czynniki środowiskowe są podstawowym "wyzwalaczem" choroby. 

Jeśli chodzi o najbardziej prawdopodobny czas zachorowania, to cukrzyca typu I może nas 

dotknąć od urodzenia do ok. 40 roku życia. Stąd nazywana jest cukrzycą wieku 

młodzieńczego. Natomiast  cukrzyca typu II jest charakterystyczna dla wieku dojrzałego i 

ryzyko zachorowania rośnie po 40 roku życia, zwłaszcza u osób prowadzących niezdrowy 

tryb życia i otyłych. Granica 40 lat jest oczywiście umowna, i ma wyłącznie związek z 

wynikami badań statystycznych, gdyż są przypadki , że na cukrzycę t. II zapadają młodsi 

ludzie. 
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O czym musi pamiętać każdy cukrzyk? 

Obecnie leczenie cukrzycy jest na tyle skuteczne, że cukrzycy mogą wieść całkiem 

"normalne" życie, czyli robić to, co zdrowi ludzie. Pod jednym warunkiem - nie mogą 

zapominać, że mają cukrzycę.  Oznacza to regularną kontrolę poziomu cukru we krwi i 

zrównoważoną, zdrową dietę. Ogólnie rzecz biorąc to, co niezdrowe dla zdrowego człowieka, 

dla cukrzyka jest dwukrotnie bardziej niezdrowe. Zatem zachowując pewną samodyscyplinę, 

każdy cukrzyk jest w stanie żyć jak normalny człowiek. Również ważne jest, aby osoby chore 

na cukrzycę, traktowały ją jako trwały element ich życia, w pełni akceptując konieczność 

poświęcenia chorobie niewielkiej ilości czasu i uwagi każdego dnia. 

 

Jak najbliższe otoczenie może pomagać choremu? 

Jak każdemu człowiekowi z problemem, cukrzykowi również przyda się wsparcie ze strony 

otoczenia. Przede wszystkim najbliższe otoczenie powinno wiedzieć o chorobie oraz jak 

postępować w różnych sytuacjach, w szczególności w przypadku wystąpienia ostrej 

hipoglikemii, czyli tzw. niedocukrzenia. Lecz możemy pomagać nie tylko na płaszczyźnie 

medycznej, ale również poprzez pomaganie w dyscyplinowaniu chorego do lepszej kontroli 

cukru, nie częstowanie go (kuszenie) słodyczami, okazywanie wyrozumiałości w niektórych 

sytuacjach. Są chwile, gdy cukrzyk musi np. zjeść, zmierzyć poziom cukru, wstrzyknąć 

insulinę lub może zachowywać się nietypowo na skutek hipoglikemii,  tzn. nerwowo, 

nadpobudliwie, niekiedy agresywnie, itp. Czasami może dziać się to w okolicznościach, gdzie 

takie zachowania byłyby niestosowne, np. jedzenie podczas lekcji. Także takie wsparcie w 

codziennych sytuacjach i okazanie wyrozumiałości mogą, dla nas chorych, być bezcenne. 

 

Czy są jakieś zawody, czynności, prace, których nigdy nie będzie mógł 

wykonywać cukrzyk, czy też w przyszłości nie będzie dla niego ograniczeń w 

karierze? 

Niestety, nie każdy zawód jest odpowiedni dla cukrzyka, ale z drugiej strony takich zawodów 

jest bardzo niewiele. Na ogół nie zaleca się  cukrzykom podejmowania pracy w zawodach, 

gdzie jest duża odpowiedzialność za życie innych ludzi, np. pilot, maszynista, strażak, oraz w 

tzw. zawodach niebezpiecznych, np. prace na wysokościach, górnictwo. Samych ograniczeń 

(prawnych zakazów) w Polsce nie ma, występują one w niektórych krajach. Natomiast ze 

względu na ryzyko hipoglikemii (i możliwość zasłabnięcia), należy odpowiedzialnie 

rozważyć podjęcie pracy w tego typu zawodach, w których zasłabnięcie łatwo mogłoby 

prowadzić do wypadku. Zatem cukrzyca choć utrudnia wybór wymarzonego zawodu, to go 

nie wyklucza.  Przykładem na to, że cukrzycy naprawdę mogą robić niemal wszystko, niech 

będzie osoba Michała Jelińskiego, który na olimpiadzie w Pekinie w roku 2008 wywalczył 

złoty medal w wioślarstwie (czwórki bez sternika) i był wielokrotnym mistrzem świata w tej 

dyscyplinie. Wśród cukrzyków jest wiele znanych postaci ze świata sportu, filmu i nauki, 

którzy doskonale realizują swoje zawodowe pasje. 

Rozmawiał: Paweł Tkaczuk 
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W kąciku literackim tym razem prezentujemy wiersze uczniów z klasy 5B w których tematem 

przewodnim jest wiosna. 

„Wiersz o wiośnie” 

Jaka piękna nasza wiosna. Każdego dnia jest 

radosna. Ubrana w szaty kwieciste, spogląda w 

niebo srebrzyste Drzewa w bieli, jak panna młoda. 

Taka to wiosny uroda, zielone liście, zielona trawa. 

Zielona wiosny jest murawa. Pszczoły na kwiatach 

brzęczą. Niebo przepasane tęczą, bocian na 

gnieździe, a w trawie żaba rechocze. A gdy wieczór 

się zbliża słońce czerwień swą ku ziemi zniża i 

chowa wiosenne marzenie, w ciepłej nocy 

kieszenie. 

                         Klaudia Wyszomierska 

 

 

,, Wiosna" 

Siedzę sobie i myślę o lecie, 

A moja klasa gra na flecie, 

Pani dyryguje „wysoko, nisko”, 

A mnie nie obchodzi to wszystko, 

Siedzę i wypatruję chmur na niebie, 

Kwiatki powoli ukazują siebie, 

I wiem, że wiosna to wiosna i jestem radosna. 

                            Kinga Pawlewska 

 

„Z wiosną mi do twarzy!” 

 

Oczy błyszczą mi wesoło, bo jak spojrzę tak 

wokoło wszędzie widać wiosny ślady i po prostu 

nie ma rady. Wiosna przyszła już na dobre! 

 

Słowik kwili, motyl pierwszy się pochyli, nad 

krokusem, przebiśniegiem. Co w ogródku 

powolutku. Spośród śniegu się wychyli! 

 

Sroki skrzeczą, wróbel ćwierka, z kapustnikiem już 

ochoczo. Tak bez końca gonią berka! 

 

 

O, kolega na podwórku, wyprowadził hulajnogę. 

Tak się cieszę na spotkanie. Wspólne wiosny 

powitanie! 

                                         Bartek Kamiński 

 

„Wiosna!” 

 

Przyszła wiosna, 

piękna i radosna. 

Patrzę, a przede mną 

wielka sosna. 

 

Takie drzewo tylko w wiośnie,  

śliczne na zielono rośnie. 

Młoda trawka zieleni się wokoło, 

a krokus puszcza oczko wesoło.  

Tulipan przyciąga fotografów, 

nawet zające przybiegają spod krzaków. 

 

Dzieci już biegną po owoce, 

a potem  się bawią całe noce. 

Bociany szybko przeleciały, 

swoje stare gniazda zamieszkały, 

żółte żonkile wystawiły główki do słonka, 

aż zdziwiła się temu biedronka. 

W zimie takiego krajobrazu nie znajdziecie, 

tylko w wiośnie znaleźć go możecie. 

                          Pola Reger 
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„Wiosna Wojownik”                                                Pies kąpie się w słońca promykach 

                                                                                  Koza pasie się na łące 

W parku „niby” spokojnym,                                                     Koń tonie w błocie po same kopyta 

Panuje ogromny terror,                                                              Na placu biegają i krzyczą brzdące 

ból, strach, cierpienie,                                                               Wyrzucam czapkę i szalik do kąta 

zimowi chuligani terroryzują przyrodę.                                    Szukam sukienek z krótkim rękawem 

                                                                                                   Mama się ciągle w ogródku krząta 

Swoim mroźnym ogniskiem,                                                     Lato się pewnie zacznie niebawem 

spalają liście drzew,                                                                                                        Karolina Badziak 

swoimi mroźnymi nożami, 

podcinają zieleni gardła. 

 

A tu nagle trach! 

Z  nieba spada kobieta, 

O zielonej sukience, 

I zielonych butach.                                                                                         „Wiosna” 

 

Swój niepozorny patyk,                                                             Idzie do nas ciepła wiosna. Wyglądająca jak ogród 

Wbija w lód i śnieg,                                                                   pełen kwiatów. Obudziła wszystkie drzewa ptaki i 

A tu dookoła,                                                                              kwiaty. Już przyleciały bociany na zielone łąki,   

Zielono robi się.                                                                        zaśpiewały radośnie skowronki. Wiatr jak latawiec 

                                                                                                    lata ogłaszając wiosenne nowiny. 

Potwory uciekają,                                                                                     Antoni Grzeszczak                                                                                                            

Gdyż wiedzą, że,                                                                                            

Ich władca Zima, 

Już nie żyje. 

                    Wojciech Kowalski                                        „Wiosna!” 

                                                                      Jest taka pora wśród czterech 

„Wiosna”                                                                   najpiękniejsza, budzi się do życia przyroda i twarz 

Kiedy przychodzi wiosna,                                                                       staje się weselsza. 

Każda buzia jest radosna.                                                                    W górach, dolinach, nad morzem i 

Nikt nie narzeka i nie marudzi,                                                        jeziorem, wszyscy chcą by trwała, chcą czuć ją 

Gdy piękne słonko go budzi.                                                                  wieczorem. 

                                                                                                            Każde drzewo, kwiat i niewielka roślina,   

Wokół zielono, pięknie, słonecznie.                                                  witają się z nami gdy wiosna się zaczyna. 

Ptaszki śpiewają nawet w Piasecznie,                                                Randka każdego dnia, ptaki nam                                      

a na Gocławiu też nie jest gorzej,                                            śpiewają, a ludzie serca otwarte, dla innych mają 

każdy zobaczyć wiosnę tu może!                                                                              Daniel Jabłonowski 

                                    Jakub Bąk 

 

„Wiosna radosna” 

Już przyszła, już jest wiosna 

Zielenieją się pączki na drzewach 

Spójrz na mnie, jaka mina radosna 

W oddali ptaszek gdzieś śpiewa 

Opracowała: Zofia Szulc 
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Kim był Władysław Umiński? 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek kto jest patronem ulicy, przy 

której znajduje się nasza szkoła? Jeśli nie, to pozwólcie proszę, że po krótce 

przedstawię wam osobę Władysława Umińskiego. 

 

 

Żył  w latach 1865-1954. 

 

Urodził się w małym miasteczku Przedecz w ubogiej rodzinie mieszczańskiej. Jego 

ojciec, Julian, był malarzem, a matka, Tekla z Bogdańskich, nauczycielką. Władysław uczył 

się w gimnazjum filologicznym i szkole realnej. Ukończył studia przyrodnicze na 

Uniwersytecie w Petersburgu. Zajmował się popularyzacją nauki i techniki. Pisał liczne 

odczyty i powieści przygodowe dla młodzieży oraz publikował teksty w wielu czasopismach. 

Był też jednym z prekursorów fantastyki naukowej. Jego najsłynniejsze dzieła to: „Balonem 

do bieguna” „W nieznane światy”, „Czarodziejski okręt”, „Zaziemskie światy”. 

Był niespełnionym konstruktorem. Swoje pierwsze konstrukcje zaprojektował w 

wieku 12 lat. Jednak z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny, marzenia o 

konstruowaniu nie spełniły się. W wieku dorosłym Władysław powrócił do swojej pasji i 

budował modele machin latających. W 1889 roku założył Kółko Awiatyczne i wprowadził 

polską nazwę aeroplanu-samolot. 

 

        Piotr Jęczmiński 
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Komiks „Bezpieczeństwo” 

Opracowała: Zofia Szulc 

WYPADEK DROGOWY 

Wczoraj o godzinie 

1450 na ulicy  

Miodowej zginął 

 starszy pan,  gdy 

 przechodził na 

czerwonym świetle. 

Apelujemy do 

kierowców i pieszych 

o stosowanie się do 

przepisów drogowych, 

żeby takie wypadki  

przestały się zdarzać. 

 
Ala,  

chodź! 

tutu! 

Zobacz co tu 

napisali! 

 Och… 
 

To mogłaś być 

ty!!! 

      Masz 

rację. Teraz  

będę zwracać 

uwagę, jak  

przechodzę przez 

       jezdnię. 
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Czy znacie historię pluszowego misia? 

 

Pluszowy miś to pierwsza rzecz jaką otrzymuje dziecko po narodzinach. Staje się 

przyjacielem wszelkich zabaw, pomocą w pokonywaniu nocnych strachów, a później   miłym 

wspomnieniem. Można oglądać miłego Misia Paddingtona i poczynania słynnego Brytyjczyka 

Jasia Fasoli ze swoim pluszakiem Teddym. Znanych misiów i niedźwiadków jest jednak dużo, 

dużo więcej… 

      Gumisie                                                                Baloo z „Księgi dżungli”                                                                  

     Historia misia 

Pierwsza taka maskotka została stworzona w Stanach Zjednoczonych. Pomysłem do jego 

powstania była ilustracja z polowania, podczas którego został podstrzelony mały niedźwiadek. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Theodor Roosevelt rozkazał uwolnienie niedźwiadka.               

25 listopada pluszowy miś  obchodzi swoje urodziny! 

Słynne misie 

     

 Yogi z Parku Yellowstone     podróżujący miś Coralgol  

   

  Miś Uszatek      Kubuś Puchatek 

Aurelia Strunk i Martyna Świątek 
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Dzień Wielkich Polaków 

27 marca po raz kolejny ta wyjątkowa impreza, której pomysłodawczynią jest pani Irena 

Nowak, odbyła się w naszej szkole. I znów wszyscy uczniowie przebrali się za najbardziej 

znanych i zasłużonych Polaków. 
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Lista najbardziej popularnych polskich piosenek 

według klasy 4g 

1. „ Error”- Natalia Nykiel  

2. „Tamta dziewczyna”- Sylwia Grzeszczak  

3. „Bądź dużym chłopcem” - Natalia Nykiel  

4. „Naucz mnie” - Sarsa  

5. „Bałkanica”- Piersi  

6. „Przez twe oczy zielone”- Zenon Martyniuk  

7. „Małe rzeczy”- Sylwia Grzeszczak  

8. „Od rana mam dobry humor”- Majka Jeżowska  

9. „Bajka”-Sylwia Grzeszczak  

10. „ Ruda tańczy jak szalona”- Czadoman  

 

Aurelia Strunk i Martyna Świątek 

 

*** 

Lista najbardziej popularnych 

zagranicznych piosenek według 

klasy 5a 

1. ,,Shape of you" Ed Shreen 

2. ,,Faded" Alan Walker  

3. ,,Hello" Adele 

4. ,,What Makes You Beautiful" One Direction 

5. ,,Kill Em The Kindness" Selena Gomez 

6. ,,Into You" Ariana Grande 

7. ,,Alone" Alan Walker 

8. ,,You And I" One Direction 

9. ,,As Long As You Love Me" Justin Bieber 

10. ,,Counting Stars" Onerepublic  

Zofia Szulc i Iga Żegota 

 


