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W tym numerze: 

- Historia szkolnej gazetki 

- Święta wielkanocne i związana z nimi obrzędowość 

- Nowości książkowe 

- Nasze zdrowie w czasie pandemii 

- Życzenia świąteczne 
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                                To już setny numer!  

     Czas szybko płynie, aż trudno uwierzyć, że nasza szkolna 

gazetka wydawana jest od 2004r. Zmieniały się zespoły redakcyjne 

oraz ich opiekunowie. Uczniowie mieli i nadal mogą kształcić swoje 

umiejętności dziennikarskie. Zajmowaliśmy się pisaniem recenzji 

książek, filmów, przeprowadzaliśmy wywiady. Pisaliśmy o 

najważniejszych wydarzeniach dziejących się w naszej szkole. 

Świętowaliśmy każdy jej sukces, obchodziliśmy wraz z nią kolejne 

rocznice, pamiętaliśmy także o naszym patronie szkoły. Od początku 

istnienia SLO- ganu kolejnym grupom przyświecała ta sama idea, 

której autorem jest patron II SLO Tony Halik: “Życie jest największą 

przygodą”. Dlatego, wierni tym słowom, staramy się realizować 

życiowe motto wielkiego podróżnika i przypominać o nim przy każdej 

nadarzającej się okazji.  

    Byliśmy wszędzie tam, gdzie pojawiali się nasi uczniowie: na 

zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach, rajdach i 

wycieczkach, rozprawach sądowych i wyjazdach na strzelnice… 

  Dużo się działo, nie zabrakło także w naszych wydaniach 

rozpoczynania i podsumowania każdego kolejnego roku szkolnego, 

wyróżnienia tych, którzy na nie zasłużyli swoją systematyczną pracą.  

  I nadal świat nas zaskakuje, kiedy od roku doświadczamy nauki 

zdalnej,  nasze kolejne numery gazetki ukazują się i dostępne są na 

stronie internetowej II SLO. Zachęcamy do jej czytania i 

współtworzenia.  

  Obecnie redagowaniem SLO – ganu zajmują się uczniowie klasy 

IA: Natalia Czapnik, Darya Shukayeva, Olga Demkowicz i Szymon 

Kamionowski. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów na 

kolejne egzemplarze gazetki. 
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         Wielkanoc  
Wielkanoc to uroczystość 

Zmartwychwstania 

Pańskiego.  Jest to 

najstarsze święto 

chrześcijańskie 

upamiętniające 

Zmartwychwstanie 

Chrystusa, oraz jego mękę. 

Obrzędy Wigilii Paschalnej 

stanowią serce Niedzieli 

Zmartwychwstanie 

Pańskiego. Obrzędy 

zaczynają się w sobotę po 

zapadnięciu zmroku, a 

należy je zakończyć przed 

świtem. Niedziele 

świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Tajemnicą Wielkanocy 

związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Chrystus jest ukrzyżowany, żeby 

zmartwychwstać i dać świadectwo wiary. Wielkanoc jest świętem ruchomym. W kościele 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy w pierwszą niedzielę po wiosennej 

pełni księżyca. Cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem o świcie. 

Jest to największy cud, jaki się dokonał w całej historii świata. Są to najważniejsze święta 

dla wszystkich chrześcijan.  
 

Symbolami wielkiej nocy są : 

- Baranek jest symbolem Chrystusa, który oddał swoje życie i zmartwychwstał i odniósł 

zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  

- Jajka to symbol nowego życia i płodności 

- Chleb w święconce na Wielkanoc symbolizuje Ciało Chrystusa jako oznaka dostatku  
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  ZWYCZAJE WIELKANOCNE 
 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne dodają temu 

Świętu nadzwyczajnego uroku. Wszędzie 

rozbrzmiewa wesołe Alleluja, cieszymy się 

rodzinnymi spotkaniami, wiosenną atmosferą 

i świątecznymi smakołykami. Dzielimy się 

jajkiem, składamy sobie życzenia, a w 

Wielkanocny Poniedziałek nie zapominamy 

pooblewać się wodą.  

 

Poniedziałek Wielkanocny  

Z oblewaniem się wodą wiąże się też świecki zwyczaj - śmigus-dyngus. Tradycja 

polewania się wzajemnie wodą przetrwała do dzisiejszych czasów – co szczególnie 

odżywa w Poniedziałek Wielkanocny. W różnych regionach naszego kraju zwyczaj ten ma 

różne nazwy: śmigus-dyngus, lejek, oblewanka, polewanka, oblewany poniedziałek.    

 

Niedziela Palmowa  

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo 

jak dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. 

Dzisiaj nie trudnimy się raczej robieniem własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się 

na kupno już gotowej i taką właśnie zanosimy do kościołów.   

Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, 

malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne 

właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście.  

 

Święcenie pokarmów, czyli polskie zwyczaje wielkanocne nadal żywe  

Nie może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub 

cukru), chrzanu oraz kawałka domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, 

które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania!  

Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z 

tych, którego za dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. 
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Polecana przedpremierowa 

książka… 
                    Mrocznie, duszno i 

nieprzewidywalnie – Joanna Opiat-

Bojarska opracowała wzór na 

thriller, od którego przechodzą 

dreszcze. Doskonale skonstruowana, 

pochłaniająca intryga to gra z 

czytelnikiem na najwyższym 

poziomie. A zakończenie zaskoczy 

nawet najbardziej wytrawnych 

miłośników gatunku. 

Szum wody. Ciepło otaczające 

zanurzone w wannie ciało. Blask 

migoczącego płomienia. 

To jest właśnie reset. Tylko tak 

Marcin może się uspokoić. Wyciszyć 

nadwrażliwy na bodźce umysł. 

Utrzymać w ryzach tę część siebie, 

która nie mieści się w ogólnie 

przyjętych normach. 

Kiedyś popełnił błąd. Myślał, że tak 

będzie lepiej. Dla wszystkich. 

Ale bardzo się pomylił, życie to nie jest bajka z morałem. Nie wystarczy odpokutować. 

Choć spłacił swoje długi, piętno winy zostanie z nim na zawsze. 

Zwłaszcza, że jest ktoś, komu zależy na tym, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Nawet 

za cenę życia. 

 

Autor:Joanna Opiat-Bojarska 

Data wydania:2021-04-14 
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      5 rad jak przeciwdziałać kryzysowi 

psychicznemu w trakcie epidemii. 

 
Pozostań w kontakcie: 

- dzwoń 

- pisz 

- prowadź wideo-rozmowy 

To dobry czas, by nadrobić zaległości w kontaktach. Dzięki temu zniwelujesz poczucie 

osamotnienia. 

Nadal rób to, co lubisz 

Praktykuj wszystkie te fajne rzeczy,  na które wcześniej brakowało Ci czasu. Książki, filmy, 

treningi, hobby itp. 

To dobry czas, by sprawiać sobie przyjemności. Dzięki nim nie dopadnie Cię zniechęcenie 

czy smutek. 

Wyznacz sobie plan dnia 

Ustal, co będziesz robić codziennie, oraz jakie inne aktywności  zaplanujesz na dany dzień. 

To dobry czas, by wyrabiać sobie zdrowe nawyki. Dzięki nim zachowasz poczucie kontroli 

nad swoim działaniem. 

Zadbaj o otoczenie 

Niech będzie Ci  w nim przyjemnie. To dobry czas na porządki i nowe aranżacje. Dzięki 

temu poczujesz się komfortowo i bezpiecznie. 
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Trzy małe słowa i tyle sensu: 

Kościół, Wielkanoc, niedziela. 

Pokrótce, ale z głębi serca: 

Spokoju, szczęścia, powodzenia. 

Więcej słońca za oknem i wewnątrz, 

Mniej chmur w niebie i duszy. 

Zmartwychwstał Baranek Boży, 

Niech każdy mu serce otworzy. 

Życzy klasa 1a 

 

Gazetkę wykonali: 

Olga Demkowicz  

Darya Shukayeva 

Szymon Kamionowski 

Natalia Czapnik 

 


