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Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór 

roku. Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, 

ale w przyrodzie wiosna może zacząć się wcześniej 

lub później. Kwiaty, które zwiastują nam wiosnę to 

przepiękne, delikatne przebiśniegi, zawilce, sasanki, 

przylaszczki czy 

pierwiosnek. 

Nam wiosna ko-

jarzy się z upra-

gnionym słon-

kiem, zbliżaniem się  wakacji, zabawami na 

świeżym powietrzu czy bluzkami z krótkim 

rękawem. Ale z tym ostrożnie, gdyż wiosna 

zmienną jest i łatwo się przeziębić. Wiosna 

to też miesiąc, w którym obchodzimy ważne 

święto religijne, a mianowicie Wielkanoc. 

Większość ludzi zapytana, z czym kojarzy im 

się Wielkanoc, odpowie, że z białym barsz-

czem, święconką, króliczkiem wielkanocnym 

czy pisankami, ale powodem, z którego po-

wstało to święto było zmartwychwstanie 

Chrystusa. Czas Wielkanocy to czas, który po-

winniśmy spędzić z rodziną, więc oprócz 

„Wesołego Alleluja” czy „Wesołych Świąt” redaktorzy gazetki Dzieci Świata 

pragną wszystkim swoim czytelnikom życzyć wesołego odłączenia Internetu !!!  

                                                                                  Przygotowała Wiktoria Furmanek 
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„Przebiśnieg bielą w oczy kłuje, 
forsycja żółtym kwieciem obsypana, 

na młodej gałązce ptak tokuje 
i swym śpiewem czaruje od rana. 

Straganowy tulipan czerwienią kusi, 
nieśmiało trawka się zieleni, 

i przyznać mi musisz, że 
pięknymi barwami wiosna się mieni” 
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Wywiad z p. Janem Synowskim - naczelnikiem  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiklinie  

W. F.: Dzień dobry. 
p. J. S.: Dzień dobry. 
W. F.: Czy może Pan nam 
opowiedzieć o początkach 
OSP w Wiklinie, kiedy po-
wstała i z czyjej inicjatywy? 
p. J. S.: Bardzo chętnie. Jednost-
ka OSP Wiklino powstała w 1994 
roku. Jej założycielami byli pan 
Henryk Bodak  
i pan Bogdan Basarab. 
W. F.: Jak Pan wspomina po-
czątek pracy w OSP Wiklino? 
p. J. S.: Początki były bardzo 
trudne: nie mieliśmy wozu stra-
żackiego, dopiero w 1997 roku,  
w maju, udało nam się załatwić 
samochód pożarniczy Żuk, który 
trafił do nas z OSP Ustka, dzięki 
pomocy komendanta Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska, 
pana Adama Biechońskiego. Obecnie mamy Ził 131 i Volkswa-
gen. 
W. F.: Czym, oprócz wyjazdów do pożarów zajmuje się 
Ochotnicza Straż Pożarna?  
p. J. S.: Gasimy pożary, ale także na wiele innych sposobów 
pomagamy ludziom i zwierzętom, ratując ich między innymi  
z powodzi czy z wypadków drogowych. 
W. F.: W jaki sposób dowiadujecie się, że jesteście ko-
muś potrzebni? 
p. J. S.: Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku po-
przez radiostację wysyła powiadomienie o konieczności wyjazdu 
na akcję, wtedy w całej okolicy rozlegają się trzy sygnały, a stra-
żacy muszą jak najszybciej stawić się do wyjazdu. 
W. F.: Czy ta praca kojarzy się Panu tylko ze smutnymi 
historiami i czy było ich dużo podczas Pana pracy? 

 
Niemcy - Charakterystyczną częścią Wielkanocy w Niemczech są drzewka lub bukiety przybrane ozdobnymi 
jajkami. Pisanki i czekoladowe jajka ukrywa się w gniazdach umieszczonych w różnych częściach domu i ogro-
du- zadaniem dzieci w niedzielę wielkanocną jest ich odnalezienie. 
 

Francja  - Tutaj dzieci również szukają czekoladowych jajek ukrytych w różnych częściach ogrodu. We fran-
cuskich Alpach ta tradycja przyjęła globalne rozmiary - mieszkańcy ukrywają w górach kilkadziesiąt tysięcy 
pięknie ozdobionych jaj, po czym turyści i goście z okolicznych miasteczek i wsi wyruszają na ich poszukiwanie. 
 

Holandia - Holenderskie dzieci robią przed Wielkanocą papierowe gniazda, które później oddają rodzicom. Ci 
umieszczają w nich prezenty od Wielkanocnego Królika. W niedzielę rano pierwszym zadaniem dzieci jest od-
szukanie gniazdka wypełnionego prezentami. 
 

Szwecja - Tutaj Wielkanoc jest równie ważna jak Święta Bożego Narodzenia. Przed świętami przygotowuje się 
paskris, czyli brzozowe gałązki ozdobione kolorowymi piórkami. Charakterystycznym i niespotykanym w innych 
miejscach Europy szwedzkim zwyczajem Wielkanocnym są Paskkarringar, czyli wiedźmy, za które przebierają 
się dziewczynki i niczym w Halloween chodzą w przebraniach po okolicznych domach, zbierając słodycze  
i drobne pieniądze. 
 

Włochy - Dzieci znajdują prezenty w niedzielę w wielkich czekoladowych jajkach. Są to zwykle maskotki  
i drobne zabawki. W tym kraju Wielkanoc to głównie doskonały pretekst do urlopu i krótkich wyjazdów. 
Wielka Brytania - podobnie jak w krajach niemieckojęzycznych i we Francji, poszukuje się ukrytych na łąkach 
lub w ogrodach czekoladowych jajek. W zabawę zwaną "polowaniem na jajka" angażują się nie tylko dzieci. 
Czekoladowe jajka można znaleźć w trawie, na krzewach, a nawet w dziuplach na drzewach. Dzieci chodzą po 
okolicznych domach, śpiewając piosenki wielkanocne. W zamian za to dostają czekoladowe jajka i obiecują, że Ja
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p. J. S.: Każdy wyjazd na akcję niesie ze sobą duże ryzyko i 
odpowiedzialność. Jako najstraszniejszy wspominam wyjazd 
na akcję do Jezierzyc, do wybuchu gazu na stacji przeładun-
kowej, gdzie zginęło dwoje pracowników tej stacji. Nieprzy-
jemnie kończą się także wyjazdy do kotów, które wdrapały się 
na drzewa i nie potrafią same zejść, a nikt z okolicznych 
mieszkańców nie chce się do nich przyznać. Koty zazwyczaj 
trafiają do schroniska.  
W. F.: A miłe akcenty pracy strażaka? 
p. J. S.: Cieszymy się, kiedy jesteśmy zapraszani na lokalne 
uroczystości, wtedy ubrani w galowe mundury możemy się 
pięknie zaprezentować. Tak ubrani uczestniczymy w Drodze 
Krzyżowej, trzymamy wartę przy Grobie Pańskim i bierzemy 
udział w procesji Bożego Ciała. 
W. F.: A kto jest patronem strażaków? 
p. J. S.: Naszym patronem jest święty Florian, a swoje święto 
obchodzimy czwartego maja. 
W. F.: Czy dzieci i młodzież też mogą być strażakami? 
p. J. S.: Dzieci i młodzież mogą wstąpić w szeregi Ochotniczej 
Straży Pożarnej do tzw. „Młodzieżówki”. Członkowie 
„Młodzieżówki” dostają własne mundury. Uczą się pracy stra-
żaka, udzielania pierwszej pomocy  
i jeżdżą na obozy szkoleniowe i wypoczynkowe. Biorą także 
udział w licznych konkursach, zdobywając nagrody dla siebie  
i swoich jednostek. Na akcje mogą jeździć dopiero po ukoń-
czeniu osiemnastu lat. Zapraszam wszystkich chętnych do 
współpracy z naszą jednostką.  
W. F.: Dowiedzieliśmy się, że praca strażaka to bardzo 
ciekawy, ale ciężki i wymagający zawód. Bardzo dzię-
kujemy Panu za wywiad. 
p. J. S.: Cieszę się, że mogłem wam opowiedzieć o mojej 
pracy. Do widzenia. 
W. F.: Jeszcze raz dziękujemy, do widzenia! 

przygotowała Wiktoria Furmanek 
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9 marca 2013 r. w naszej szkole spotkali się ucznio-
wie z pięciu gminnych szkół:  Głobina, Jezierzyc, Siemia-
nic, Włynkówka i Wrześcia. Celem ich spotkania była 
rywalizacja o tytuł najlepszego polonisty gminy. Konkurs 
nazwany „Jeden z dziesięciu” nawiązuje swoją formułą 
do teleturnieju o tym samym tytule. Naszą szkołę repre-
zentowały szóstoklasistki: Wiktoria Furmanek, Dagmara 
Misztal i Klaudia Turska. Ich opiekunką a zarazem orga-

nizatorką konkursu była p. Lucyna Staszak. Po długotrwałej i bardzo zaciętej rywalizacji, która potwier-
dzała olbrzymią wiedzę uczestników konkursu, udało się wyłonić tegorocznych laureatów. Pierwsze 
miejsce zajęła nasza reprezentantka Wiktoria Fur-
manek. Drugie i trzecie miejsce przypadło  
w udziale chłopcom, uczniom szkół w Siemiani-
cach i we Włynkówku. Zwycięzców nagrodzono,  
a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pociesze-
nia: sympatyczne skrzaty z bardzo wysokimi czap-
kami na głowie.  

Gratulujemy i zapraszamy za rok. 

Oj działo się w naszej szkole, działo ... 
W czwartek 7 lutego 2013 r. 
 w  naszej szkole aż kipiało od przedziw-
nych wydarzeń. Cóż dziwnego, dzień był 
naprawdę niezwykły. Przede wszystkim 
właśnie dzisiaj obchodziliśmy święto  szko-
ły, poza tym zgodnie z kalendarzem przy-
padał "tłusty czwartek" i wreszcie w tym 
dniu  nauczyciele zorganizowali nam bal 
karnawałowy. Zaraz po przybyciu do szko-
ły nastąpiło szaleństwo przebierania się za 
różne postacie. Z trudem rozpoznawaliśmy 
kolegów i koleżanki tudzież naszych peda-
gogów, którzy również przyodziali przeróż-
ne stroje. Barwny korowód ruszył do małej 
sali gimnastycznej, gdzie  odbył się quiz  "Kocham cię szkoło ". Dwie drużyny, "Biali" i "Czerwoni", rywalizowały  

o zwycięstwo, podejmując się wykonania ciekawych zadań. Walka 
była zacięta, co spowodowało, iż jedynie różnicą jednego punktu zwy-
ciężyli  "Biali". Ale nie zwycięstwo było najważniejsze, a roześmiane 
buzie wszystkich uczestników zabawy. Widownia bowiem czynnie 
uczestniczyła w konkursie, odpowiadała na pytania jurorów, śpiewała 
piosenki, dopingowała swoją drużynę. W czasie imprezy zaprezento-
wali się również laureaci klasowych konkursów recytatorskich. W tym 
miesiącu przygotowali wiersze o miłości i przyjaźni. W rezultacie zwy-
cięzcami lutowego etapu  szkolnego konkursu recytatorskiego zostali: 
w grupie młodszej Jakub Nadwodny z kl. III, a w starszej Nicola Wi-
niarczyk z kl. V. Po zakończeniu tej części zabawy udaliśmy się do 
klas, gdzie delektowaliśmy się przepysznymi pączkami i innymi smako-

łykami. Wtedy rozległa się wesoła muzyka i już wiedzieliśmy, iż rozpoczął się bal karnawałowy. Wszyscy natychmiast 
stawili się na górnym holu, gdyż tam odbywała się zabawa  A była ona wspaniała. Pan Łukasz wybrał dla nas ryt-
miczne dźwięki, przy których skakaliśmy do utraty tchu. Braliśmy też udział w zabawnych konkursach. Długo będzie-
my wspominać te ekscytujące chwile.  
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Prima aprilis (z łac. 1 kwietnia: Prima dies Aprilis), dzień żar-

tów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony 
w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym 
wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach spra-

wienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu 
mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje.   

Ciasto: 1 kostka margaryny, 1/2 szklanki cukru, 1 cukier waniliowy,  
3 żółtka ( z białek ubić pianę), 1/2 szklanki cukru, 1  łyżeczka proszku do 
pieczenia, 3 szklanki mąki.  
Wyrobić ciasto i wyłożyć nim dno i boki blaszki. 

Masa serowa: 1/2 kg twarogu, 3 jaja, 1 cukier waniliowy, 1 i 1/2 
szklanki mleka, sok z cytryny. 
Utrzeć cukier z jajami, potem dodać pozostałe składniki. Ser wylać na 

Jedzie Jasiu do kościoła na rowerze,  
idzie ksiądz, a Jaś nie chce wejść do kościoła.  
Nagle ksiądz pyta:  
- Czemu nie wchodzisz do kościoła Jasiu?  
- Bo boję się zostawić roweru, że ktoś mi go ukradnie. 
- Spokojnie Duch Święty będzie go pilnował. 
Jaś wchodzi do kościoła i się modli: 
-W imię Ojca, Syna, Amen. 
-Jasiu, a gdzie jest Duch Święty?  
-Pilnuje mi roweru. 

Martyna Brandt zaprasza na sernik Złota Rosa 

Żarty, żarciki ... 
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Nazywam się Dawid Kiełtyka opowiem wam  

o pewnym ptaku, który jest mi bardzo bliski. To 
nimfa australijska. Mój pupil wabi się  

Zewcia. Ma cztery lata. Chętnie się z nim bawię. 
Jedna z naszych zabaw to turlanie piłki do Zewci 
i odwrotnie. Inna wygląda tak: biorę Zewcię na 

ręce i siadam z nią na wersalce. Naprzeciwko stoi 
jej klatka. Gdy ją puszczam, musi on dolecieć do 
klatki. Za poprawnie wykonane zadanie dostaje 
nagrodę. Staram się nauczyć mówić mojego pu-
pila.  Za próby powtarzania słów ptaszek  jest 

nagradzany. Bardzo kocham moją Zewcię.   

Alpinista spada w przepaść. Koledzy krzyczą: 
- Piotr, żyjesz? 
- Żyję. 
- Ręce masz całe? 
- Całe. 
- Nogi masz całe? 
- Całe. 
- To wstawaj! 
- Nie mogę. Jeszcze lecę. 

Mój pupil … Zewcia Cześć, jestem Kuba 

Herb. Urodziłem się  

7 maja 2001 roku. 

Niedawno przepro-

wadziłem się ze 

Strzelina do Wiklina. 

Bardzo podoba mi się 

w waszej szkole. Od 

razu zakolegowałem 

się z moją nową klasą. Mam psa Kilera. Lu-

bię grać w gry komputerowe, a najbardziej 

w "Dungeon rampage". Mam trzech braci 

Bartka, który ma 14 lat, Zbyszka 22 lata i 

Maćka 25 lat. 
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