
Szkoła Podstawowa  
im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota”  
we Wrześciu 

Marzanna to nazwa 
kukły przedstawiającej 
boginię, którą w rytualny 
sposób palono lub topiono 
w czasie wiosennego świę-
ta „Jarego”, aby przywołać 
wiosnę. 

Wiosenne porząd-
ki: po rytuale symbolicz-
nego przepędzenia zimy 
przychodzi kolej na powi-
tanie wiosny. Miały one 
swój początek w czasach 
średniowiecznych, kiedy 
nasi pradziadkowie razem 
z nadejściem wiosny wie-
trzyli obejście i wymiatali 
kurze z izby. 

Wiosenne przysło-
wia: 
A po lutym marzec spieszy, 
koniec zimy wszystkich cie-
szy. 

Co w marcu urośnie, to  
w maju zmarznie. 

Gdy dzika gęś w marcu przy-
bywa, ciepła wiosna bywa. 

Jak nie ma śniegu w marcu, 
deszczu w maju, to nie ma 
urodzaju. 

Kto w marcu zasieje, ten się 
na wiosnę śmieje. 

Na marzec narzeka każdy 
starzec. 

Na świętego Grzegorza idzie 
zima do morza. 

W marcu choć słota, rzucaj 
zboże do błota. 

W marcu jak w garncu. 

 

Pierwsze 
oznaki 
wiosny 

 
 
 
 
 

Wywiad z zastępcą wójta Gminy Słupsk - panem Bernardem Rybakiem 

 Redakcja szkolnej gazetki 
„Dzieci Świata” przeprowadziła wy-
wiad z panem Bernardem Rybakiem - 
zastępcą wójta Gminy Słupsk. 
 

Dzieci Świata: Dzień dobry ! 
Zastępca wójta: Dzień dobry ! 
Dzieci Świata: Czy możemy z Panem prze-
prowadzić krótki wywiad? 
Zastępca wójta: Owszem, można. 
Dzieci Świata: Od kiedy jest Pan zastępcą 
wójta? 

Zastępca wójta: Od 1 stycznia 2007 
roku. 
Dzieci Świata: Co należy do Pana obo-
wiązków? 
Zastępca wójta: Głównie sprawy związa-
ne z potrzebami mieszkaniowymi, komuni-
kacja, opieką społeczną oraz nadzór nad 
Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Dzieci Świata: Czy jest Pan zadowolony 
ze swojej pracy w Urzędzie Gminy 
Słupsk? 
Zastępca wójta: Tak, jestem zadowolo-

ny. 
Dzieci Świata: Czy funkcja, którą Pan 
sprawuje, należy do trudnych, czy 
wręcz przeciwnie? 
Zastępca wójta: Uważam ją za trud-
ną, ponieważ problemy, którymi się 
zajmuje należą do bardzo ważnych. 
Dotyczą życia naszych mieszkańców. 
Dzieci Świata: Bardzo dziękujemy za 
udzielenie wywiadu. Do widzenia!  
Zastępca wójta: Do widzenia! 
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14 lutego 2012 r. uczniowie  
i pracownicy naszej szkoły zebrali się przed 
pomnikiem patrona szkoły  
Gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” - naszego patrona. 
Celem tego spotkania było 
uczczenie rocznicy powstania 
Armii Krajowej.  

W latach 1939-1945 pań-
stwo polskie przestaje ist-
nieć. Polska Partia Socjali-
styczna, działająca w podzie-
miu jako rzeczniczka wolno-
ści, równości i niepodległości 
powołuje Gwardię Ludową. 
Stronnictwo Narodowe po-
wołało Organizację Wojsko-
wą. 27 IX 1939 r. gen. Rómmel na podstawie 
uprawnień od Naczelnego Wodza przekazał 
gen. Michałowi Karaszewiczowi - Tokarzew-
skiemu rozkaz zorganizowania podziemnej 
organizacji do walki z wrogiem. Powstała 
tajna organizacja Służba Zwycięstwu Polsce 
(SZP). To były zalążki Polskiego Państwa Pod-

ziemnego. Na bazie SZP, 13 XI 1939 r., utwo-
rzony został Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) 

jako jedyna ściśle wojsko-
wa organizacja podziemna 
dla całości terytorium 
państwa polskiego, stano-
wiąca część Polskich Sił 
Zbrojnych, podległa roz-
kazom jej Naczelnego 
Wodza, przebywającego 
na uchodźstwie we Fran-
cji, a potem Wielkiej Bry-
tanii. Na czele ZWZ w 
kraju stanął gen. Stefan 
Rowecki ,,Grot’’. Rozka-
zem Naczelnego Wodza 
14 II 1942r. ZWZ został 
przemianowany na Armię 

Krajową (liczącą około 350 tys. żołnierzy). 

W tym dniu Pan Dyrektor wygłosił przemówie-
nie, a uczniowie złożyli pod pomnikiem wią-
zankę kwiatów i uczcili  minutą ciszy pamięć 
tamtych dni. 

Autor: Szymon Wolski 

16 lutego 2012 r. po całej szkole 
rozchodziły się smakowite zapachy. To 

wszystko za 
sprawą prze-

pysznych, sło-
dziutkich 

pączusiów,  
które spałaszo-

waliśmy 
wspólnie z 

wychowawcami. Mniam, mniam, 
mniam ... 

  

rysowanie pajaca z zawiązany-
mi oczami, najfajniej-
szy strój karnawałowy, 
król i królowa balu oraz 
wiele innych. Królem i 
królową balu zostali 
babcia Dawidka  
z klasy 6 i dziadzio Mi-
chał także z klasy 6. 
Wśród klas młodszych 
królem i królową zostali: Ku-
ba Nadwodny z klasy 2  

i Julia Małek z klasy 1. Puchar dla 

21 lutego 2012 r. w naszej 
szkole odbył 
się bal prze-
bierańców. 
Po 2 pierw-
szych lek-
cjach przy-
szedł czas 
na zabawę. 
Było wiele 
konkursów 
z nagroda-
mi: picie oranżady przez słomkę, 

najlepiej 
bawiącej 
się klasy 
zdobyli 
szóstokla-
siści. Ma-
my na-
dzieję, że 
wszyscy 
dobrze się 

bawili podczas tegorocznego balu 
przebierańców. 

Autor: Natalia Gierczak  

Rocznica utworzenia Armii Krajowej 

Szkolny bal przebierańców 

czas szalonej 
jazdy saniami. 

Wszyscy świet-
nie się bawili,  
a uczestnicy 
tych zdarzeń  

z pewnością na 
długo zapamię-
tają ten wspa-
niały  dzień. Mieli co opowiadać 

w domu.  Autor: Ola Krajewska 

16 lutego 2012 r. w naszej 
szkole zorganizowano kulig. Pro-

wadził go pan Jan Knapik, tata 
naszych uczennic - Madzi i Domi-
niki. Jako pierwsze pojechały kla-
sy młodsze. W tym czasie ucznio-

wie starsi rozegrali bitwę na 
śnieżki, co sprawiło im niezwykła 
frajdę i wywołało masę śmiechu. 

Przy ognisku można było się 
ogrzać i usmażyć kiełbaski. Pod-

Nareszcie przyszła zima, jedziemy na kulig 
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Palemki  na 
szczęście - Wielki 
Tydzień zaczyna się 
Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją 
kwietną lub wierzbną. 
Po poświeceniu palem-
ki biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić im szczęście na 
cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi 
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za 
obraz lub włożone do wazonów palemki chro-
niły mieszkanie przed nieszczęściem i złośli-
w o ś c i ą  s ą s i a d ó w . 
Topienie Judasza  - Kolejnym ważnym 
dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. 
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia 
Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie wleczono na 
łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze usta-
wiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. 
Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub 
bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawie-
d l i w o ś c i  s t a w a ł o  s i ę  z a d o ś ć . 
Wielkie grzechotanie  - Kiedy milkły 
kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. 
Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. 
Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, 
hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś 
zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci  
w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 
Pogrzeb żuru  -  Ostatnie dwa dni postu 
były wielkim przygotowaniem do święta. W te 
dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spoży-

wanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się 
czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano 
n a  z i e m i ę . 
Wieszanie śledzia  - W widowiskowy 
sposób rozstawano się też ze śledziem – ko-
lejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką 
radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób 
karano śledzia za to, że przez sześć niedziel 
„w ygan i a ł ”  z  j ad ł o s p i s u  m i ę s o . 
Święconka  - Wielka Sobota była dniem 
radosnego oczekiwania. Koniecznie należało 
tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. 
Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wę-
dlin (na znak, że kończy się post). Święcono 
też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i 
śmierci została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobroby-
tu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę 
jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego 
d n i a  ś w i ę c o n o  t e ż  w o d ę . 
Specjalnie dla dziewcząt - Uwaga 
dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyje-
cie twarz w wodzie, w której gotowały się 
jajka na święconkę, to znikną piegi i inne 
m a n k a m e n t y  u r o d y !  
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. Naj-
pierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło 
zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli 

m a z u r k a .  
Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, 
święto lejka – to zabawa, którą wszyscy do-
skonałe znamy. Oblewać można było wszyst-
kich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny 
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 
któraś się obraziła – to nieprędko znalazła 
męża. Wykupić się można było od oblewania 
pisanką – stąd każda panna starała się, by jej 
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wrę-
czając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, że mu się podoba. 
Wielkanocne jajo  – Króluje na wiel-
kanocnym stole, jest symbolem życia i odro-
dzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się świę-
conym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już 
starożytni Persowie wiosną darowali swoim 
bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie 
przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześci-
janie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwo-
no, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwo-
ne pisanki mają ponoć moc magiczną i odpę-
dzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. 
Szukanie zajączka - Wyrazem wielka-

nocnej radości 
rodziny może 
być po zakoń-
czeniu śniada-
nia, wspólna 
zabawa – zwana 
szukaniem za-
jączka, czyli 
małej niespo-

dzianki dla każdego. 

 
 
 
 
 
 

Wiktoria Furmanek - Moim hobby 
jest czytanie. Najbardziej lubię czy-
tać fantastykę. Jestem też zafascy-
nowana kotami. Obecnie mam ich 
trzy. Nazywają się Pusia, Kitka  
i Kacper. 
Ola Langowska - Moim hobby jest 
śpiew i taniec. W wolnym czasie lu-
bię Się spotykać z przyjaciółmi. Ko-
cham konie i z pasją uprawiam jazdę 
konną. 
Martyna Brandt - Moim hobby jest 
sport i taniec. Najbardziej lubię siat-
kówkę. 
Laura Ulbrich - Moim hobby jest 
śpiewanie, czytanie i wyszywanie. 
Uwielbiam muzykę pop. 
Justyna Zywert - Moim hobby 
jest śpiewanie. Najbardziej 
lubię słuchać muzyki rap. 
 
 

Kamil Sadowski -  Moim hobby jest 
szkolenie psów i granie na kompute-
rze. Najczęściej gram w GTA-IV. 
Dawid Rzeźnicki - Moim hobby jest 
granie na komputerze i jedzenie 
pysznych batoników Lion. 
Michał Szymański - Moim hobby 
jest jedzenie przepysznych słodyczy. 
Adrian Brzeziński - Moim hobby 
jest granie na komputerze. Najczę-
ściej gram w Mine - crafta.  
Szymon Wolski - Moim hobby jest 
oglądanie TV. Najczęściej oglądam 
WSZYSTKO, co się da.  
  
 
 

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
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Warto przeczytać ... 
 

Cechują ją bardzo zabawne 
zachowania jak np: gdy ma 
zrobioną kitkę, jeździ głową 
po podłodze i ją ściąga, zaw-
sze gryzie kapcie mojego taty, 
jak coś ją swędzi to podnosi 
łapkę i się drapie.  

Tak wygląda Sonia dzisiaj 

Bardzo lubię moją Sonię, bo 
ona jest moim czworonożnym 
przyjacielem. 

Opracowała: Karolina Lemańska 

Cześć ! ! ! 

Mam na imię Karolina. Z dużą 
przyjemnością przedstawię 
Wam moją pupilkę Sonię (shi 
-tzu.          ………………………… 

Sonia, gdy miała 3 miesiące 

Obecnie Sonia ma 16 miesię-
cy. Jest biała w czarne łatki. 
Ma długą sierść. Gdy leżę lub 
śpię to ona wtula się w moje 
włosy. Zawsze mnie broni, 
pilnuje domu. Gdy wchodzi 
ktoś nieznajomy, szczeka. 

 
 Ostatnio czytałam bardzo ciekawą 
książkę pod tytułem Kuna za kaloryferem. Są 
tam opisane przygody Adama Wajraka  
i Nurii Selvy Fernandez, którzy pod swój dom 
przyjmują chore i bezdomne zwierzęta, między 
innymi:  
* wronę Kra, która witała prezydenta Busha,  
* kruka Curry, który upodobał sobie słowa za-
wierające „k” i „r”, a  szczególnie jedno, niezbyt 
przyzwoite, 
* szalone bociany, 
* małego jeżyka, 
* całą gromadę sów, które nie lubiły jadać nocą, 
* dwie kuny, które wierzyły w duchy, 
* wydrę Julka, który został holenderskim skar-
bem narodowym 
Zresztą to i tak nie wszystkie zwierzęta, które 
posiadali. Książka bawi do rozpuku, wzrusza 
do łez. Polecam  młodszym jak i starszym dzie-
ciom, a także ich rodzicom.  
 

Wiktoria Furmanek 

tel./fax (59) 846-26-13 

www.spwrzescie.kylos.pl   

e-mail: spwrze.@wp.pl 

Danie dnia: Makaron z jagodami! 

Potrzebne produkty: 50 
dag makaronu (wstążki lub 

muszelki), 1 litr czarnych 
jagód, 10 dag cukru,  

2/3 szklanki śmietany lub 
jogurtu naturalnego, sól 

Sposób przygotowania: Makaron ugotować  
w osolonej wodzie, potem  odcedzić. Czarne jagody 
opłukać, osączyć, przełożyć do garnka, dodać cukier  

i postawić na ogniu. Zagotować. Gdy cukier się 
rozpuści, zdjąć jagody  

z ognia, wlać jogurt lub śmietanę, delikatnie wymieszać. 
Każdą porcję makaronu obficie polać sosem 

jagodowym. Można też przygotować tak, jak na zdjęciu. 

Poleca Dagmara Misztal – smacznego ! 

O mojej pupilce Soni 

Żoruchowo to mała wieś niedaleko Wrze-ścia. Jest tu wiele ciekawych miejsc np.: klasycystyczny pałac z 
1833 roku i ogromny 
las z wieloma pomni-

kami przyrody oraz 
wiele innych atrakcji. 

Zaliczyć do nich należy 
miejsce spoczynku by-
łych mieszkańców Sor-

chow (dawna nazwa 
Żoruchowa), które 

znajduje się na północ od wsi. Żoruchowo to miejsce zamieszkania bardzo sympa-tycznych ludzi. Czuje się tutaj nutkę hi-storii i tajemniczości, które czają się za każdym rogiem. Kto  nie był w tych stro-nach, musi to koniecznie nadrobić. 
Autor: Wiktoria Furmanek 

Szkoła Podstawowa  

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”  

we Wrześciu 
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Dodatek do numeru 5 gazetki 
„Dzieci Świata”  

 

Cd. Przygody wigilijnej 
(na podstawie książki „Tajemnice 

Bożego Narodzenia) 
 

8 
Tajemnica ósma i oni 

- Zrób to. 

- Nie. 

- Musisz. 

- Ale to ciebie zabije. 

- Musisz…i ja też… 

- Nie…!!! 

Damian poczuł ukłucie, potem znalazł się we 
własnym pokoju cały oblany potem. No tak. To kolejny 
sen. 

Od znalezienia drugiego diamentu (czyli od poprzedniego 
dnia) śniły mu się ciągle. 

Z trudem wstał z łóżka i sprawdził godzinę. Była 7.00, a 
więc kolejny dzień. Otworzył okienko numer 8 i ku swoje-
mu zdziwieniu zobaczył, że oprócz diamentów było tam 
coś jeszcze – lakier do paznokci! To go całkowicie zbiło z 
tropu. A na dodatek był różowy! Różowy!!! Normalny 
dzieciak by go odłożył, ale ponieważ on odbył już parę 
rozmów  
z psychologiem (wszyscy pomyśleli, że zwariował, bo od 
pewnego czasu jego najlepszym przyjacielem był kalen-
darz) pomalował sobie paznokcie. Nic się nie stało. Jedy-
nie mały błysk przeleciał po jego palcach, więc Damian 
próbował swoich sił, myśląc, że otrzymał jakieś super 
moce. 

Usiłował wytrzymać pod wodą kilka minut, ale 
tylko nabawił się kaszlu. Wyskoczył przez balkon (myślał, 
że umie latać) i ten czyn skończyłby się złamaną ręką, 
gdyby nie żywopłot Pani Natgommery – jego nowej są-
siadki. Później – lekko zmęczony – zamknął oczy i próbo-
wał czytać w myślach swojej mamy, która właśnie wróciła 
z zakupów. Oczywiście to również nie zadziałało, lecz 
gdyby bardziej wytężył słuch, usłyszałby piosenkę, która 
dochodziła zewsząd: 

„Życie za życie, krew za krew. 

Co to ze sobą może nieść? 

Źdźbło już płonie, odwrotu nie ma 

To jest ten czas, te zmartwienia.” 

Nagle Damian usłyszał, że woła go mama, więc 
szybko pobiegł do kuchni, aby pomóc jej rozpakować 
zakupy. 

- Mamo wołałaś mnie?- kobieta stała odwrócona tyłem. 

- Tak, pomożesz mi…- urwała w pół zdania  
– Damianie, no chodź tutaj! 

Chłopiec nie rozumiał. Przecież stał dokładnie przed nią. 

- Mamo, czy ty dobrze się…- nie skończył.  

Usłyszał za to, jak jego mama zaczyna mówić „Ojcze 
nasz” i blednie na twarzy. Pobiegł szybko do łazienki, 
myśląc, że ma coś na twarzy. Spojrzał w lustro i nic tam 
nie zobaczył! Po prostu tylko łazienka. Jakby  
w ogóle tam nie stał. 

- Nie ma mnie. Jestem wampirem czy co?  

- Nie, ale przechodzisz przemianę. 

- Kto to powiedział?- głos Damiana drżał 

- Ja. 

Chłopiec odwrócił się i zobaczył dziewczynę  
z długimi, kruczoczarnymi włosami i zielonymi oczami 
ubraną w T-shirt i krótkie spodenki. 

- Kim ty jesteś? 

- Jestem jedną z dwóch osób podobnych do ciebie. Ma-
my jeden cel – uratować ją i ich. 

- Czyli kogo? 

- Nie słuchasz pieśni? 

- Czego? 

- Czym byłeś tak zajęty, że nie usłyszałeś pieśni? Skaka-
łeś z balkonu czy co? 

- Nie… 

- Nieważne- spojrzała na jego dłonie. Będziemy musieli 
zostać tu jeszcze parę dni. Nie mogłeś otwierać szybciej 
karteczek? 

- Nie, ale wytłumacz mi wreszcie wszystko  
- Damian był już lekko zirytowany - stoję  
w mojej łazience z jakąś obcą dziewczyną, która mówi 
mi o ocaleniu „ich” i „jej”. Według ciebie to ma sens? 

- Faktycznie, to nie ma sensu, ale teraz nie ma czasu na 
tłumaczenia, wszystkiego dowiesz się jutro od niego, a 
teraz czy masz może jakieś miejsce, gdzie mogłabym 
spać? 

Damian zaprowadził ją do siebie do pokoju, gdzie miał 
schowany pod łóżkiem drugi materac. 

Dalsze losy Damiana w następnym wydaniu naszej szkol-
nej gazetki „Dzieci świata”. 
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