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Hej, mazurek wielkanocny 

Ma przeróżne zwrotki, 

Lecz sens zawsze ma jednaki: 

Słodki, słodki, słodki. 

Z marcepanu, czekolady, 

Masy lub szarlotki 

Jest mazurek ten przedziwny 

Słodki, słodki, słodki. 

Mazurek wielkanocny  

POPIELEC (środa popielcowa) – rozpo-

czyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu 

przygotowujący do świąt wielkanoc-

nych. 

NIEDZIELA PALMOWA – (zwana tak-

że Kwietną albo Wierzbną) była wstę-

pem do Wielkiego Tygodnia i rozpoczy-

nała cykl obchodów wielkanocnych. W 

kościele wspominano triumfalny wjazd 

Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. W 

obchodach tego dnia najważniejsze 

było święcenie palm i procesje z palma-

mi. 

Poświęconymi palmami uderzano się, 

śpiewając: 

„Nie ja biję – palma bije. 

Wierzba bije, nie zabije. 

Za tydzień Wielki Dzień. 

Za sześć noc Wielkanoc.” 

PALMY  KURPIOWSKIE – to jedne z 

najładniejszych i najbardziej charakte-

rystycznych palm wykonywanych w Pol-

sce. Na Kurpiach mówi się dzieciom: 

„Urośnij duże jak to drzewko’, wyraża-

jąc w tym stwierdzeniu wiarę w ma-

giczną moc wielkanocnych palm. 

WIELKI  TYDZIEŃ – tradycje i zwy-
czaje: 

- misteria Męki Pańskiej, 

- groby Chrystusa, „chodzenie na gro-

by”, czyli odwiedzanie ich w wielu ko-

ściołach, 

- święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, 

- święcenie ognia i wody. 

WIELKANOC – święto przekazujące 

przesłanie o zwycięstwie Chrystusa nad 

śmiercią oraz o nadziei na przyszłe 

zmartwychwstanie, którą nosi w sercu 

każdy wierzący. 

TRADYCJA I ZWYCZAJE WIELKA-
NOCNE: 

- rezurekcja – uroczysta msza o świcie, 

- święcone, czyli świąteczne śniadanie, 

- baranek z masła, z ciasta, masy cukrowej 

lub po prostu ceramiczny, 

- dekorowane jajka – gładkie, czyli kraszo-

ne, malowane, pisane, skrobane, oklejane, 

- wybitki (lub wylatki) zabawa polegająca 

na toczeniu jajek lub stukaniu nimi o sie-

bie, 

- zajączek, czyli zwyczaj obdarowywania 

się drobnymi prezentami, 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY –  

tzw. lany poniedziałek, śmigus – dyngus. 

Lany poniedziałek nikomu nie uchodził na 

sucho, ale najbardziej dostawało się ład-

nym i lubianym pannom na wydaniu.  
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Róża Janek 

W dniach 2-6 marca w na-

szej szkole odbył się 

„Tydzień życzliwości”.  

Najpierw uczniowie klasy 

piątej opracowali i wykonali 

piękne plakaty zawierające 

najważniejsze zasady życz-

liwości. 

Następnie w klasach wy-

bieraliśmy najbardziej 

życzliwego kolegę lub kole-

żankę. Nasi kandydaci przy-

gotowali informację o sobie, 

ze zdjęciem i krótkim opi-

sem swoich zalet. Byli to: 

Maja Trochanowska z klasy 

I, Róża Masiewicz z klasy 

II, Wiktoria Śniowska z 

klasy III , Alexandra Har-

nacke z klasy IV, Dominik 

Pigan z klasy V oraz Jan 

Dąbrowski z klasy VI. Pla-

katy prezentujące kandyda-

tów zostały zawieszone na 

tablicy konkursowej, by 

wszyscy mogli się z nimi za-

poznać. Wreszcie nadszedł 

dzień głosowania. Pani peda-

gog zebrała głosy wszyst-

kich uczniów oraz pracowni-

ków szkoły i wyłoniono 

trzech półfinalistów: Różę 

Masiewicz, Dominika Piga-

na i Jana Dąbrowskiego. W 

ostatecznym głosowaniu do-

szło do prawdziwej niespo-

dzianki. Otóż głosy rozłożyły 

się idealnie równo i tytuł 

najbardziej życzliwej kole-

żanki przyznano Róży Ma-

siewicz, zaś miano najżycz-

liwszego kolegi – Jankowi 

Dąbrowskiemu. Wyniki ogło-

szono na apelu, były brawa i 

nagrody. Tydzień życzliwo-

ści to był dobry pomysł. Mo-

że powinien trwać okrągły 

rok?  

Tydzień życzliwości 

Str. 2  

Oto nasi wybrańcy 



„W Europie jeździmy bezpiecznie”„W Europie jeździmy bezpiecznie”„W Europie jeździmy bezpiecznie”      

Wyjątkowo ważnym wydarzeniem ostatnich dni w na-

szej szkole był finałowy etap Lubuskiego Turnieju 

Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W 

Europie jeździmy bezpiecznie”. Głównym organiza-

torem konkursu jest „Stowarzyszenie na rzecz bez-

pieczeństwa dzieci i młodzieży”, a nadrzędnym celem 

rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkol-

nej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas IV-

VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.  

Gospodarzami tegorocznego finału, który odbył się 22 

marca,  była Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu. 

Od kilku lat nasi uczniowie są uczestnikami tego kon-

kursu i odnosili w nim duże sukcesy. W roku poprzed-

nim drużyna z „Czwórki” była na trzecim miejscu w 

województwie. 

Finał zgromadził wielu szanownych gości. Przybył do 

nas pan kurator Roman Sondej, dyrektor WORD w 

Zielonej Górze pan Ireneusz Plecha, naczelnik WRD 

KWP w Gorzowie pan Piotr Fliegner oraz jedenaście  

najlepszych drużyn  z całego województwa wraz z 

opiekunami.  

Po krótkiej uro-

czystości otwar-

cia rozpoczęły się 

zawody. Po roz-

wiązaniu testów 

przez zawodników 

przystąpiono do 

części praktycz-

nej, która polega-

ła na pokonaniu przez zawodnika z klasy IV toru 

zręcznościowego, przejechaniu przez miasteczko 

drogowe (to zadanie dla piątoklasisty) oraz wykazaniu 

się przez ucznia z klasy VI praktycznymi umiejętno-

ściami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Oj, 

nie było łatwo! Tyle że zawodnicy to zręczni rowe-

rzyści, sprawni sanitariusze i znawcy przepisów ru-

chu drogowego, więc dzielnie radzili sobie z trudny-

mi zadaniami. Rywalizacja była zacięta, ale czysta, 

zaś niewielkie różnice punktowe między zespołami 

sprawiły, że wszyscy do końca trwali w napięciu: kto 

wygra? Ostatecznie zwyciężyła drużyna Szkoły 

Podstawowej z Nowego Kramska, na  drugim miej-

scu znaleźli się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej 

nr 18 w Zielonej Górze,  a miejsce trzecie przypa-

dło Szkole Podstawowej w Tomaszowie. Tak nielu-

biane w rywalizacji, ale wysokie miejsce czwarte 

zdobyła wspaniała drużyna z naszej szkoły! Szkołę 

Podstawową nr 4 w Międzyrzeczu reprezentował 

zespół w składzie: Marika Szlachtycz, Bartłomiej 

Duda, Anna Czop, którego opiekunką jest pani 

Magdalena Duda. Gratulujemy wszystkim sukcesu i 

dziękujemy za nagrody, które wywalczyli dla naszej 

szkoły: dwa rowery oraz DVD. 

                                                                                    

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej 
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Nasza drużyna 

Uczestnicy konkursu 



Podczas ferii  zorganizo-

wano szkolenie  

dla przybocz-

nych  i zastępo-

wych, w którym 

uc z e s t n ic z y ło 

dwóch harcerzy 

z naszej szkoły: 

Janek Dąbrow-

ski i Szymon 

Jagodziński. 

Kurs trwał 3 dni. 

Pierwszego  dnia 

po przyjeździe 

mieliśmy czas, aby nawią-

zać znajomości, poznać się 

nieco bliżej. Potem starsi 

harcerze zaczęli pokazy-

wać nam bardzo śmieszne 

zabawy, które trwały do 

późnych godzin nocnych.  

Wtedy przyszedł do nas 

sanitariusz i nadal nikt nie 

myślał o spaniu. Gdy jakiś 

chłopak chciał się wyką-

pać, to okazało się, że  nie 

ma…  prysznica ! Warunki 

naprawdę spartańskie – 

jak przystało na harcerzy. 

Pobudka była o 7 rano. 

Gdy wszyscy się umyli, 

zrobiliśmy sobie śniadanie 

i  przyszedł do nas komen-

dant chorągwi. Po zrobie-

niu pamiątkowego zdjęcia  

były zajęcia z szyfrowa-

nia.  Szło mi naprawdę 

świetnie, ponieważ to mo-

je ulubione zajęcie!  Po 

zjedzeniu obiadu przy-

szedł do nas druh, który 

umiał tak fantastycznie 

grać na gitarze i harmo-

nijce, że dech zapierało z 

wrażenia. Gdy skończyli-

śmy śpiewać, było około 24 

w nocy, więc wszyscy my-

śleli, że dzisiaj to już pój-

dziemy grzecznie spać, ale 

przyszedł komendant i 

zapowiedział, że będziemy 

oglądali film o harcerzach 

p.t. „Czarne Stopy’’. Film 

trwał około jednej godzi-

ny, ale i tak wszyscy byli 

zmęczeni. Nad ranem 

druhna powiedziała, że 

będzie musztra, co nie 

ucieszyło  nikogo, ale po-

tem okazało się, że taka 

fizyczna zaprawa z same-

go rana to nic trudnego 

dla harcerza. Około 12 

poszliśmy na bieg patrolo-

wy – było naprawdę bar-

dzo fajnie. Gdy wszystkim 

udało się bezpiecznie wró-

cić, zjedliśmy obiad. Po-

tem druh i druhna opowia-

dali o Andrzeju Małkow-

skim, następnie druh po-

kazał nam oznaczenia 

sznurów harcerskich. 

Krótki odpoczynek i czas 

wolny, a potem -  TEST , 

który na szczęście po-

szedł nam bardzo dobrze. 

Byliśmy z siebie dumni!  

Niestety tuż przed ósmą  

musieliśmy się rozstać i 

wszyscy pojechali bardzo 

zadowoleni do domów.    

                                              

Jan Dąbrowski 

Z harcerskiego kociołka 
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Dnia 24 marca b.r. w Bibliotece Miejskiej w Międzyrzeczu spotkali się miłośnicy lite-

ratury i recytatorzy, gdyż tego dnia miały miejsce eliminacje do ostatniego, woje-

wódzkiego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wśród laureatów etapu 

gminnego była uczennica naszej szkoły, Klaudia Masiewicz. Rada artystyczna wyłonić 

mogła tylko 3 laureatów w każdej grupie wiekowej, a konkurencja była duża. Wszyscy 

uczestnicy starali się jak najpiękniej wygłosić swoje teksty, czym wzruszyli i za-

chwycili publiczność i jury. Jak zwykle ogłoszenie wyników jednym przyniosło radość, 

a drugim rozczarowanie. Mimo że nasza reprezentantka spisała się wspaniale, nie 

otrzymała w tym roku zaproszenia do finału. Cieszymy się jednocześnie z dotychcza-

sowych sukcesów Klaudii, życząc jej powodzenia w przyszłym roku. 

Redakcja 
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Umiemy rozpalić ognisko 



                                              

Już po raz jedenasty 13 marca odbył 

się Międzyszkolny Turniej  Ortogra-

ficzny  dla uczniów klas I-III „ORTO-

GRA”. Do naszej szkoły przyjechali 

uczniowie z czterech innych szkół na-

szej gminy: SP nr 2, SP nr 3, SP w Bu-

kowcu i SP w Kaławie. Zgodnie z wielo-

letnią tradycją drużyny walczyły o  

przechodni Puchar Burmistrza Między-

rzecza.    Na dobry początek zespół 

wokalny zaśpiewał piosenkę „Orto-gra”. 

Jej autorką jest pani Katarzyna Ba-

czyk, pomysłodawczyni konkursu, która 

11 lat temu wraz z panią Danutą Luto-

stańską zapoczątkowała tę ortogra-

ficzną zabawę.  Następnie pierwszokla-

siści  losowali numerki, które decydo-

wały o kolejności startowej. Od począt-

ku gry między najmłodszymi uczestni-

kami widoczna była wyraźna rywaliza-

cja. Nic dziwnego, każdy z nich chciał 

wygrać i starał się wyrzucić 6 oczek 

kostką go gry. W zabawie brały udział 

trzyosobowe zespoły reprezentujące 

każdą z pięciu szkół. Trudniejsze zada-

nie przypadło uczniom z klasy drugiej i 

trzeciej – oni musieli się wykazać wie-

dzą ortograficzną i zdecydowaniem, 

rozwiązując zadania i zagadki z wszel-

kimi trudnościami ortograficznymi. 

Poza tym z każdej szkoły przyjechała 

drużyna uczniów, którzy kibicowali 

swoim zawodnikom. Skandowali niezwy-

kle pomysłowe hasła zagrzewające do 

walki o zwycięskie laury, śpiewali, kla-

skali, bo za kibicowanie drużyna także 

mogła zdobyć nagrodę. Ostatecznie w 

całej zabawie wygrał zespół ze Szkoły 

Podstawowej nr 3. Również im przypa-

dła nagroda za fantastyczne kibicowa-

nie. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze  

Szkoły Podstawowej w Kaławie, a trze-

cie – nasz zespół z SP-4. Szkoła Podsta-

wowa w Bukowcu uplasowała się na 

czwartym miejscu, ale jednocześnie 

zdobyła nagrodę za najwięcej popraw-

nych odpowiedzi. Najmniej szczęścia 

mieli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 i im tym razem przypadło miejsce 

piąte, bo przecież na swym koncie mają 

już niejedno zwycięstwo w tym turnie-

ju.  Co ważne – wszyscy uczestnicy 

„ORTO-GRY” bawili się świetnie i nikt 

nie wyjechał bez nagrody. Na koniec  

opiekunki konkursu, pani Aneta Bernaś i 

pani Bernadeta Toczek-Kaczmarek, 

serdecznie dziękowały wszystkim i za-

praszały do udziału w konkursie w przy-

szłym roku.  

Emilia Kaczmarek,  

morzem, plażą i upalnym słoń-

cem, a tu niespodzianka – 

mewy w województwie lubu-

skim! Później przemieściliśmy 

się na półwysep, gdzie mieli-

śmy dużo czasu na własne 

obserwacje. Sensację wśród 

dzieci wzbudził nadzwyczaj 

fotogeniczny łabędź. W dal-

szej części wyprawy udaliśmy 

się na zwiedzanie miejscowe-

go kościoła i muzeum. W mu-

zeum zwiedziliśmy wystawę 

dawnych przedmiotów co-

dziennego użytku. Po wejściu 

do kościoła wysłuchaliśmy 

historii tej świątyni, a na-

stępnie udaliśmy się na zwie-

Zbliżająca się wiosna za-

chęca do podróżowania. Mimo 

niezbyt wiosennej aury 21 

marca uczniowie „Czwórki” 

wyruszyli na wycieczkę do 

Słońska. Mieliśmy w planach 

zwiedzanie Parku Narodowe-

go „Ujście Warty”. Po pół-

toragodzinnej podróży do-

tarliśmy na miejsce, gdzie 

czekała już na nas pani prze-

wodnik. Najpierw obserwowa-

liśmy przez lornetki ptactwo 

wodne. Największe wrażenie 

zrobił na nas fakt, że w tym 

parku przebywają mewy. By-

liśmy zaskoczeni, bo przecież 

mewy zazwyczaj kojarzymy z 

dzanie pobliskiego pałacu, a 

właściwie tego, co po dawnym 

pałacu pozostało, gdyż bu-

dowla spłonęła w latach sie-

demdziesiątych XX wieku. Po 

krótkim odpoczynku czekał 

nas kilkukilometrowy space-

rek do mety naszego 

r a j d u .  D o t a r l i ś m y  

wreszcie na polankę, 

gdzie rozpalono ognisko. 

Rajd zakończyliśmy re-

laksacyjnie – pyszne 

kiełbaski, gra w piłkę, 

odpoczynek.  

                                                                        

Katarzyna Strusińska,   

Orto - Gra 
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