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 W I T A J C I E !  

 
I oto numer siódmy. Wedle zasady powinien być szczęśliwy, 
a tymczasem siedzimy tutaj we czwórkę, myśląc nad tym, 
co moŜna zaserwować Wam na Wielkanoc. Po niezwykle 
krótkiej burzy mózgów wysmaŜyliśmy kilka przesympatycznych 
artykułów, w międzyczasie publikując własne wiersze 
(co jednoznacznie świadczy o tym, Ŝe od Was nie dostaliśmy 
Ŝadnych), pisane ku chwale idei... etc. etc. Po prostu – miłej 
lektury nadzwyczajnie zwyczajnego numeru świątecznego. 
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Paulinnes o Wielkanocy 
 
 JuŜ dawno zapomnieliśmy o szarej jesieni i mroźnej zimie. Wiosna w pełni,   
aŜ nie chce się siedzieć w domu (a tym bardziej w szkole). Wraz z tą piękną porą roku 
nadchodzi długo przez wszystkich oczekiwana przerwa świąteczna. AŜ trudno uwierzyć, 
Ŝe Wielkanoc juŜ za pięć dni. 
 Większość z nas lubi święta i obrzędy z nimi związane. Czasem jednak 
podchodzimy do nich machinalnie i nie zastanawiamy się, skąd wzięły się wielkanocne 
tradycje i jak wyglądały dawniej. KaŜdy kojarzy ze świętami kolorowe pisanki tudzieŜ 
zajączka, zachęcam jednak do poczytania o innych tradycjach... 
 
Kiedy obchodzimy Wielkanoc? 

Wielkanoc jest świętem ruchomym i moŜe wypadać pomiędzy 22 marca a 25 
kwietnia. Dość długo spierano się, kiedy te najwaŜniejsze dla chrześcijan święta mają być 
obchodzone. Dopiero podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, Ŝe przypadać będą 
na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni KsięŜyca. 

 

Wielki Post 

Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Post. Trwa on 40 dni. Zaczyna się od 
Środy Popielcowej, kiedy to w czasie naboŜeństwa ksiądz posypuje głowy wiernych 
popiołem. Wielki Post miał być okresem umartwień, poboŜności, dobrych uczynków, 
umiarkowania. Do dziś popularne są postanowienia wielkopostne. Wiele osób właśnie 
w tym czasie zachowuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, słodyczy czy uŜywek. 

Droga KrzyŜowa i Gorzkie śale 

NaboŜeństwa tradycyjnie odprawiane w Wielkim Poście. Droga KrzyŜowa 
odbywa się w piątki i polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Chrystusa na  śmierć. 
Gorzkie śale mają miejsce w niedziele i polegają na śpiewaniu pieśni Ŝałobnych 
dotyczących męki Jezusa. 

Wielkanoc 

Niedziela Wielkanocna jest świętem typowo rodzinnym. Zwyczaj rozpoczyna się 
od późnego i uroczystego śniadania ze święconym jajkiem i składaniem Ŝyczeń. SpoŜywa 
się w duŜych ilościach głównie dania zimne (w tym jaja, chleb, wędliny, pieczyste, drób 
i ciasta) 

Lany Poniedziałek 

Poniedziałek Wielkanocny, zwany teŜ Lanym Poniedziałkiem, to tradycyjnie 
dzień składania wizyt sąsiadom i znajomym oraz zabaw i swawoli. Zwyczaj oblewania się 
bierze początek z przekonań o oczyszczającej mocy wody lub nawiązuje do nieco 
siłowego wprowadzania chrześcijaństwa na Litwie, gdzie tłumy zapędzano do wody lub 
stojące na brzegu obficie polewano w celu ochrzczenia.  

 
  Paulina Soból

3 kwietnia 2007Numer 7 

Strasznie śmieszne 

Przepis na antarktyczną herbatę 
miętową 
 
Potrzebne będą: 

♦ duŜo świeŜych liści mięty, 
♦ 2-3 łyŜeczki cukru, 
♦ wrzątek, 
♦ szklanka. 

 
Przygotowanie: 
Do szklanki wkładamy 6-7 duŜych liści 
mięty. Wsypujemy 2 lub 3 łyŜeczki 
cukru. Wlewamy wrzątek do wysokości 
¾ szklanki. I gotowe! 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCJE TYGODNIA 

 
śADNEJ SMAśENINY ! 

BO TAK JEST, TAK? 
TU, DO WODY? 

 

 

GiLA w erze photoblogów 
 

śycie szkolne kwitnie aŜ miło. MoŜna by nawet powiedzieć, 
Ŝe wszyscy kochamy się na zabój, tworząc blisko dwustuosobowe koło 
wzajemnej adoracji. Zastanówmy się jednak, jak naprawdę wygląda 
nasza szkolna rzeczywistość i czy na co dzień wszyscy jesteśmy na tyle 
zgodni, na ile chcielibyśmy być. 

Zacznijmy od tych, którzy byli tu na początku. Miło byłoby, 
gdyby redakcja dostała choć jeden, nawet obraźliwy, list 
od piątoklasisty. Niestety, wygląda na to, Ŝe są tak zajęci egzaminem 
maturalnym, Ŝe coraz bardziej oddalają się od Ŝycia szkolnego. Bo co 
z tego, Ŝe mijając nas na korytarzu, powiedzą, Ŝe gazetka jest 
beznadziejna, skoro nie doradzą, co naleŜy w niej zmienić? Nie chcemy, 
Ŝeby słowa te zostały źle odebrane – sytuacja ta udowadnia, jak bardzo 
się zmienili w ciągu ostatnich lat. 

Następnie są czwartoklasiści. Jest to rocznik, który w pewnym 
stopniu łączy poszczególnych przedstawicieli innych, jednocześnie 
pozostając przyjaznym dla wszystkich. Ot, takie grono wybrańców, które 
nie gardzi innymi. 

O sobie nie będziemy się wypowiadać. 
Klasy drugie są chyba rocznikiem najciekawszym. Bo niby są, 

ale tak, jakby ich nie było. Mijają nas na szkolnych korytarzach, 
spotykamy ich w internacie, ale tylko nieliczni z nich pragną nawiązać 
jakikolwiek kontakt. 

Na końcu są pierwszaki. ChociaŜ właściwie jeszcze się integrują, 
to idzie im to bardzo dobrze. Skomentujemy w przyszłym roku. 

Teraz czas wytłumaczyć tytuł. Zastanówcie się sami: czy 
photoblogi nie przyczyniły się do tego, Ŝe znamy się tak, jak się 
znamy? ;) I dlaczego drugaki, z jednym tylko chyba wyjątkiem, 
photoblogów nie mają? 

I tak po raz kolejny krótkie rozmyślania zaprzeczyły najbardziej 
absurdalnej tezie, jaka kiedykolwiek dotarła do naszych redakcyjnych 
uszu: Nieparzyste roczniki trzymają się z nieparzystymi, a parzyste 
z parzystymi. Skąd niby ta reguła? 

 

Z LISTÓW DO REDAKCJI 

 
 
 

 

REKLAMA  

Pańka D. wymiata 

Asia Siejbik pozdrawia: 
 

Panią prof. A.Grzelak 

Z LISTÓW TO TYLE :D 

JESTEM ŚLICZNA ! 

HEEE...? 

Polecamy ksiąŜki na święta 
 
• Ciekawa Fizyka, cz. I 
• PoŜary serc 
• Saga Rodu z Lipowej 
• Saga o Ludziach Lodu 

(powodzenia...) 
• Ojca Grande przepisy             

na zdrowe Ŝycie. 

Pan Cogito o niczym 
 

Pojechali przez strukturę 
Zobaczyłem palce swoje 

W butach przeszedłem przestrzeń 
 

Podniosłem oko 
Nad chmury 

Smuga mojego szeptu 
Rozeszła się po kościach 

 
I znowu zasnął mój mistrz 
(Pędy szatańskie Pokelina) 

Moje włosy stały się mleczne 
Pazury wbiły się w skroń 

Twojego wiecznego dzbana 
 

Płyny wyciekły 
Elegancki dozór 

 
Rzeczywi ście o 
niczym... 

POEZYJA Autorami wierszy są: Marta Matuszczak, Stanisław Konował 
 

Przedstawiamy wam pierwszy 
wiersz z cyklu Barwy epok. 

Romantyzm 
 

Horyzonty dąŜenia ideały 
Wieloznaczność pojęcia 
Jak z Tysiąca i jednej nocy 
To co chore 
Egotyczne cierpienie jednostki 
Manifestacja entuzjazmu 
Skończone i doskonałe państwo duchowe 
Ludowość i folklor 
PodróŜe na wschód 
Mistycyzm wyobraźnia 
Geniusz 
 
Jakie to romantyczne...  

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Na początku było słowo 
Pisane czy mówione? 

Jajko czy kura? 
A potem był człowiek 
Nierozumny i rozumny 

Myślący 
Homo sapiens 

Po człowieku zostały tylko jego śmieci 
Kościoły i Teatry 
Tostery i Czajniki 

Polomarket 
Koniec świata (czy początek?) 
A potem nie było juŜ niczego 

Nawet ludzkich śmieci 
 

Tytuł mówi sam za 
siebie... 

wielokropek 
 Krótki kurs interpunkcji, cz. I 



  

 
 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW 

1. Tekst powinien być dostarczony w formie elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub drogą mailową. 
2. Tekst nie moŜe być wulgarny, nie moŜe w sposób oczywisty obraŜać innych ludzi oraz musi odpowiadać normom 
dobrego wychowania. 
3. Tekst powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. Redakcja nie publikuje anonimów. 
4. Jeśli autor nie Ŝyczy sobie publicznego ujawniania personaliów, odpowiednią informację naleŜy umieścić pod 
danymi z punktu 3. 
5. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tekstu, korekty tekstu, skrótów oraz wprowadzania 
zmian w treści. 

Numer złoŜyli:  
 
• S. Konował 
• M. Matuszczak 
• P. Soból 
• E.Zielińska 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

 cała redakcja wraz z opiekunem Ŝyczy  

wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły: 

 smacznego jajka, mokrego dyngusa, puszystego baranka i Ŝółtych kurczaczków (?),  

a takŜe wszystkiego innego, czego przy takich okazjach Ŝyczyć się powinno. 
 

P.S. Mamy nadzieję, Ŝe w czasie upragnionej przerwy świątecznej wypoczniecie, najecie się 

i PRZECZYTACIE niniejszy numer gazetki ☺ ChociaŜ, właściciwie, skoro jesteście juŜ tutaj, to przeczytaliście... 

300 
 

Nowy film Zacka Snydera to kolejna po Sin City adaptacja komiksu 
Franka Millera. 

480 lat p.n.e. odbyła się bardzo waŜna w historii Grecji bitwa pod 
Termopilami. Oddział złoŜony z 300 najlepszych spartańskich wojowników 
pod wodzą króla Leonidasa stoczył walkę z blisko 100-tysięczną armią 
perską. Dzięki przemyślanej strategii walki, współpracy doskonale 
wyszkolonych Ŝołnierzy oraz oddaniu i miłości do ojczyzny Spartanie 
skutecznie spowalniali oddziały wroga. Na drodze do niemalŜe pewnego
 i oczywistego zwycięstwa stanęły chciwość i niewdzięczność – wyklęty za 
młodu Spartiata, którego pomoc odrzucił Leonidas, mszcząc się, wydał swój 
ojczysty lud wrogowi. 

Film ten opowiada o walce o przetrwanie, braterstwie, sile charakteru, 
bohaterskości wojowników, miłości do ojczyzny i nie tylko. 

300 to nie typowy film historyczny ani teŜ relacja z bezwartościowej, 
krwawej jatki. To raczej oszałamiająca produkcja pełna wspaniałych efektów 
wizualnych, a zarazem ciekawa opowieść przeznaczona nie tylko dla 
miłośników historii. 
 

Ewa Zielińska

NIKT NIE ZŁO śYŁ CI 
śYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH?  

 
KALENDARIUM 
 
21 marca – pierwszy dzie ń wiosny. Tradycyjnie uczniowie 
obj ęli piecz ę nad szkoł ą.  
 
23 marca – spotkanie z panem Nowakiem (notabene ojcem 
naszej redakcyjnej kol eŜanki) dotycz ące Litwy (tzw. 
wykład). 
 
26-28 marca – rekolekcje wielkopostne. Prowadził je kolega 
po fachu ojca Waldemara, o. Wiesław Kulisz. 
 
3 kwietnia – wedle nieoficjalnych informacji w naszej 
szkole odbywała si ę konferencja kucharzy (albo co ś w tym 
stylu), o czym piszemy obok... 
 

Niezwykle zaskakujący obiad! 
W związku z konferencją 
kucharzy, która miała miejsce 
w naszym internacie, 
mogliśmy zjeść niezwykle 
pyszny i oryginalny obiad, za 
który serdecznie dziękujemy. 
Uraczono nas następującymi 
potrawami: 
• Zupa pomidorowa 

(ze śmiesznym makaronem); 
• Kurczak w sosie curry; 
• Ryba w sosie cytrynowym; 
• Mus jabłkowy z bitą 

śmietaną i winogronami. 

to my złoŜymy... 

W razie problemów podąŜaj za strzałką. 


