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Wiosna rozpoczyna się 2 marca. To jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie,  

w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą 

średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi 

okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobie-

ranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków.  

Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście. Panuje radosna atmosfera,  

ponieważ wszystko staje się zielone, a jest to kolor nadziei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

A oto mądrości ludowe nawiązujące do tej pięknej pory roku: 

Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają. 

Wczesne kaczki z żurawiami znaki wiosny i z ciepłami. 

W marcu jak w garncu. 

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha. 

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi. 

Od 20 marca, słońce zagrzewa nawet starca. 

Na św. Grzegorza, idą śniegi do morza.  



 W czwartek 25 stycznia 2018 roku uczniowie klas V i VI zaprezentowali swoim 
kolegom i koleżankom przedstawienie przygotowane na podstawie baśni pt.: 

”Jaś i Małgosia”. 
Wszyscy z zapartym tchem śledzili losy 
dwójki dzieci, które za namową złej maco-
chy zostały wyprowadzone do lasu I por-
zucone. Dzieci okazały się bardzo dzielne. 
Przezwyciężyły wszelkie trudności  
i szczęśliwie powróciły do domu. Insceni-
zacja bardzo się podobała. Największe 
emocje wzbudziła wśród przedszkolaków  
I najmłodszych uczniów. Na koniec artyści 
poczęstowali widzów pierniczkami. Po 
południu grupa teatralna wystąpiła przed 
rodzicami. 
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My też kwestowaliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy !!!  

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to coroczna impreza 
organizowana po to, by pomóc dzieciom. W tym roku odbyła się  
14 stycznia. Jej celem jest zebranie jak największej sumy pieniędzy na 
zapotrzebowanie szpitali i podopiecznych ośrodków. W tym roku 
kwestowaliśmy w 26 finale WOŚP. Jak co roku byliśmy przyłączeni do 
sztabu w Redzikowie. Gdy nadszedł dzień kwestowania, wstaliśmy 
wczesnym rankiem, by się nie spóźnić. Akcja rozpoczęła się  o godzi-
nie 10. Chodziliśmy po swoich wioskach i po mieście. Najbardziej 
opłacalnym miejscem do kwestowania na rzecz WOŚP w Słupsku był 
Jantar. Do godziny 20 mieliśmy zdać puszki z pieniędzmi. Gdy już się  
z puszek, poproszono nas, abyśmy poczekali chwilę, aż policzą pienią-
dze. W tym czasie mogliśmy iść na darmowy basen (tylko wolontariu-
sze). Gdy już wychodziliśmy z basenu, otrzymaliśmy certyfikat i po-
dziękowania za udział w akcji.  

Gabriela Sakowska i Oliwia Spychalska 
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 24 stycznia 2018 roku dziennikarze gazetki szkolnej „Dzieci Świata” 
mieli okazję podziwiać słupski Ratusz. Udali się tam na zaproszenie Pana Przezydenta Biedronia,  

z którym jednak nie  udało im się spotkać, gdyż „Głowę” naszego miasta wezwały pilne obowiązki służbowe. Dzienni-
karzy powitał: Pani Sekretarz miasta Słupska oraz 
Pani Asystent Prezydenta. O historii Ratusza opowie-
działa im Pani Przewodnik. Okazały gmach słupskiego 
ratusza wzniesiono w ciągu zaledwie dwóch lat. 
Uroczyste oddanie nowego budynku nastąpiło 4 lipca 
1901 roku. Wcześniej, w miejscu obecnego pl. 
Zwycięstwa, przy którym stoi obecny ratusz, do 
połowy XIX wieku falowało sobie spokojnie bajorko 
zwane Quebbe. W połowie wieku XIX na zlecenie 
Rady Miejskiej zostało ono zasypane w ciągu siedmiu 
lat przez mistrza piekarskiego, niejakiego Wienandta. 
Słupski Ratusz należy do nielicznych w Polsce, które 
zachowały swój wystrój i specyficzny klimat, jaki 
nadali mu jego twórcy. Odwiedzaqjących wita piękny 
hol wejściowy. Na korytarzach zachowały się nawet 
lampy z kurkami gazowymi, ponieważ niegdyś gmach oświetlano gazem. W gabinecie Prezydenta Miasta do 
dzisiejszych czasów dotrwały oryginalne tapety sprzed ponad stu lat. Warta odwiedzenia jest również – górująca nad 

miastem ratuszowa wieża – z której można podziwiać panoramę Słupska. Niestety ze względu na prace remontowe 
dziennikarze nie mogli tam wejść. Godna uwagi okazała się sala obrad Rady Miejskiej z dwoma ściennymi malowidła-
mi. Przedstawiają one historyczne momenty z dziejów miasta. Na pierwszym piętrze są zaprezentowane ciekawostki: 
Słupski Bursztynowy Niedźwiadek Szczęścia oraz słupska srebrna jednodolarówka. Wizyta w słupskim Ratuszu na dłu-
go zastanie w pamięci dziennikarzy „Dzieci Świata”. 

„JAS I MAŁGOSIA” w naszej szkole ... 
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22 marca 2018 roku do naszej szkoły zawitali dowódcy bazy antyrakietowej  
w Redzikowie reprezentujący stronę polską i amerykańską. Na początku spotkania goście uczestniczyli w uroczystym 

apelu, podczas którego złożyli wiązankę pod obeliskiem 
patrona szkoły gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 
Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie 
uczniowie szkoły zaprezentowali gościom program 
artystyczny o tematyce patriotycznej. Zabrzmiały piękne 
pieśni oraz tańce, ale chyba najbardziej wzruszył 
oglądających występ przedszkolaków, którzy chóralnie 
zaprezentowali wiersz „Kto ty jesteś?”. Po pokazach 
artystycznych dowódcy wraz z osobami towarzyszącymi 
udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie wyczerpująco od-
powiedzieli na pytania dziennikarzy gazetki szkolnej 
„Dzieci Świata”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze przy soku oraz kremówkach przygotowanych 
specjalnie na tę okazję. 

20 marca 2018 roku w świetlicy wiejskiej we Wrześciu odbyło się spotkanie  
z Panem Marcinem Barnowskim. 
Uczestniczyli w nim mieszkańcy okolicznych wsi, Pa-
ni Wójt, radny P. Andrzej Wolski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury p. Zbigniew Gach, sołtys p. Marek 
Winiarczyk oraz dziennikarze gazetki szkolnej „Dzieci 
Świata”.  
Podczas spotkania P. Marcin Barnowski opowiedział, 
jak przez dwa lata dokumentował historię dzisiejszej 
gminy Słupsk. Efekt to książka licząca 450 stron.To 
pierwsza tego typu publikacja opisująca nasze tere-
ny.Historyk  podkreślił, że opisał nie tylko dzieje 
miejsc, zdarzenia i inwestycje na tych terenach, ale 
również ludzi istotnych dla rozwoju tej ziemi. Książka nosi tytuł "Stapianie się światów", bo jak podkreśla au-
tor, Pomorze było w wyniku ostatniej wojny obszarem ogromnego eksperymentu socjologicznego. Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze. Chętni mieli możliwość zakupienia książki i dedykacją autora. 
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26 marca 2018 roku uczniowie klasy IV  przed swoimi 
koleżankami i kolegami z przed-

stawieniem pt.: ”Bazyliszek”.  
Na kilka minut sala gimnastyczna zamieniła się 
w targowisko, gdzie zaaferowani sprzedawcy pro-
mowali swoje towary, a zapłakana Magda próbo-
wała namówić ich do wspólnego ratowania ofiar 
groźnego bazyliszka. Dziewczynce, dzięki 
pomysłowości, udało się samodzielnie pokonać 
potwora i uratować brata Marka oraz innych 
poszkodowanych. Widzowie z zapartym tchem 
śledzili akcję. Przedstawienie wszystkim się 

podobało i artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.   

 

20 lutego 2018 roku nasza grupa 
dziennikarska odwiedziła Urząd 

Gminy  Słupsk, który mieści się  

w Słupsku przy ul, Sportowej 34. Zostaliśmy 
tam bardzo miło przyjęci. Parę minut 

poświęciła nam Pani Wójt, która zaprosiła 
nas do zwiedzania urzędu.. Obeszliśmy chy-

ba wszystkie pomieszczenia, gdzie zapoz-
nano nas z pracą urzędnikow. Do-

wiedzieliśmy się, iż Gmina jest przyjazna dla 
przedsiębiorców i inwestorów. Za swoją 

działalność co nroku otrzymuje wyróżnienia 
i nagrody przyznawane przez nizależne kapituły. Pracownicy Urzędu Gminy każdego dnia spotykają się  

z mieszkańcami, by pomagać im poruszać się po obowiązujących procedurach i przepisach. W czasie wizyty mieliśmy 
możliwość zapoznać się z elektronicznymi środkami komunikacji, w tym z codziennie aktualizowaną stroną inter-

netową. Na koniec zostaliśmy obdarowani drobnymi upominkami. Urząd opuściliśmy pełni pozytywnych wrażeń . 
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Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed 

Wielkim Postem, znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu 
dozwolone jest objadanie się. Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, 
dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popiel-
cowej i należy do okresu wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów 
religijnych (pokutnych), jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać 
wstrzemięźliwość jako wyraz umartwienia. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia  
a 4 marca. 
Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach 
chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, bocz-
kiem i mięsem. 
Staropolskie przysłowie mówi: "Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła". Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.  

W tym roku Dzień Kobiet obchodziliśmy w czwartek. Był to dla wielu pań i dziewcząt miły, przyjemny dzień. 

Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie słodycze i kwiaty. Goździki nadal są niezwykle popularnym 

kwiatem. Obok niego królują tulipany i czerwone róże, te szczególnie dla stałych partnerek. Jednak w innych 

krajach, na przykład we Włoszech, kobiety otrzymują gałązki akacji srebrzystej. Podobny podarunek otrzymują 

panie w Rosji. A ciekawe, co dostały celebrytki od swoich mężów, narzeczonych, chłopaków? W tamtym roku 

Magdalena Narożna dostała od męża ekskluzywną torebkę od Louis Vuitton. A Anna Lewandowska od Roberta 

dostała tradycyjnie piękny bukiet tulipanów. A wy dziewczyny, co dostałyście? Co mogą chłopaki podarować 

swoim koleżankom z klasy ?  Najpopularniejszym podarunkiem są kwiaty, lizaki. Niektórzy chłopcy wpadają na 

pomysł, aby swoim koleżankom ponosić plecaki. Popieramy!!! - Klaudia Augustyniak 
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 Wielkanoc jest to wszystkim znane święto chrześcijańskie 
kojarzące się wszystkim z jajkami, króliczkiem i barankiem. Pełnie brzmi 
ono: najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa 
(śmierć i zmartwychwstanie), obcho-
dzone przez kościoły chrześcijańskie. 
Przybrało ono formę trzydniowego 
obchodu tzw. Triduum paschalnego, 
poprzedzonego czterdziestodniowym 
okresem przygotowania (wielki post)  
i kontynuowanego radosną celebracją 
pięćdziesięciu dni okresu wielkanocne-
go aż do święta Zesłania Ducha Święte-
go.  Polskie zwyczaje i tradycje wielkanocne, które ob-
chodzimy co roku - w wielu parafiach msze rezurekcyjne są odpra-
wiane o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że 
Chrystus zmartwychwstał. Mszę poprzedza uroczysta procesja  
z Najświętszym Sakramentem, rozpoczynajaca się przy znajdującym się  
w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem 
oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa.  

Mazurek wielkanocny z nutellą, czekoladą i orzeszkami ziemnymi ... 

Następnie, niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję 
dookoła kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany 
był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie.  

W procesji niesiona jest również figura Chrystusa Zmart-
wychwstałego. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości 

Alleluja (z hebr. Chwalajcie Jahwe), będący przyśpiewem  
w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości są również używane 

w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał 
z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie lub Prawdziwie 

powstał”. W polskim zwycza-
ju, po porannej rezurekcji 

rodzina zasiada do uroczyste-
go śniadania wielkanocnego, 

które rozpoczyna się 
składaniem życzeń i dziele-

niem się święconką z ko-
szyczka. Na stołach znajdują 
się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są 

bukietami z bazi  i pierwszych wiosennych kwiatów.  
Patryk Polechoński  

Składniki: KRUCHE CIASTO: 35 dag mąki pszennej, 5 dag cukru pudru, 20 dag masła, 2 żółtka, 1 łyżka gęstej śmietany. DEKORACJA: 14 łyżeczek nutelli, 10 dag 

mlecznej czekolady, 35 dag orzeszków ziemnych solonych, płatki migdałowe. Przepis na 

kruche ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę, dodać masło i posiekać nożem na małe 

kawałki. Dodać cukier puder, żółtka oraz śmietanę i zagnieść szybko ciasto, tak aby 

powstała lśniąca kula. Ciasto zawinąć w folię aluminiową i wstawić do lodówki na  

1 - 2 godziny. Następnie 2/3 ciasta rozwałkować na grubość 0,5 cm i przełożyć do 

prostokątnej foremki (25x35 cm) wyłożonej papierem do pieczenia, spód ciasta 

ponakłuwać widelcem (aby podczas pieczenia nie wstał). Z pozostawionej części 

ciasta uforować wałeczki, skręcić po dwa i ułożyć na boki mazurka. Piec w tempera-

turze 200 stopni C przez 25 minut na jasno-złoty kolor. Przestudzić. Dekoracja ma-

zurka: Wystudzone ciasto posmarować nutellą i wyrównać, ułożyć orzeszki ziemne 

solone. Mleczną czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej i polać na orzeszki. Wierzch 

mazurka udekorować orzeszkami układając je przy brzegu, a na środek posypać 

płatki migdałowe. Życzymy smacznego! 


