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Wesołego królika co po stole bryka,  
spokoju świętego i czasu wolnego,  
życia zabawnego w jaja bogatego  

i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego! 
 Radosnych Świąt Wielkanocnych, 

dobrego odpoczynku, smacznego jajka, 
szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa 

oraz samych słonecznych, spokojnych i cudownych dni 
z okazji Świąt Wielkanocnych  

życzy …                                                                                        
redakcja  NA PARAPECIE 

 

Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś 
nazywano ją kwietną lub wierzbną. Po poświeceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić 
im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej 
bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz 
lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie 
przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki 
nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. 
Porządki mają także symboliczne znaczenie – 
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby. 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest 
Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego 
dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka 
kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej 
okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali  

 
 
 
 
 
 
 
 
kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu 
lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób 
sprawiedliwości stawało się zadość. 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk 
kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. 
Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i 
strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj 
obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu 
grzechotkami. 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem 
do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy 
spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze 
śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z 
wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano 
śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z 
jadłospisu mięso. 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. 
Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z 
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka 
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i 
wędlin. Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki 
Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka 
– symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego 
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie 
twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na 
święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk 
dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, 
poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych 
sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego 
śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie 
mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli 
mazurka. 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to 
zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać 
można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na zamążpójście.  
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                                                     WALENTYNKI
Dnia 13.02.2015r obchodziliśmy Święto Zakochanych. 
Uroczystość  zorganizowali Pani Małgorzata Mizera, 
Bogusława Ruszewska oraz Pan Roman Zelga. W czasie 
uroczystości były  konkursy z nagrodami. Uczniowie 
Adrian Sztąberek, Przemek Wójcik i Paulina 
Gospodarczyk śpiewali piosenki o miłości dedykując  je 
wszystkim zakochanym.  Po występach młodzieży 
odbyła się dyskoteka „ługi bugi”. Tradycją ubiegłych lat 
funkcjonowała poczta Walentynowa. Każdy zakochany 
mógł wyrazić swoje uczucia poprzez „wypisanie się” 
słowami miłości. Kolejna taka okazja dopiero za rok! 

 

 

 

W ramach prowadzonego przez LOP cyklu  „Poznajemy 
zwierzęta Polski” odbyła się druga jego część 
poświęcona skrzydlatym mieszkańcom naszego kraju. 
Na spotkaniu, 19 lutego 2015r., o ptakach opowiadał 
zaproszony gość pan leśniczy Grzegorz Rokiciński.  W 
trakcie spotkania odbył się konkurs rozpoznawania 
ptaków i ich głosów. Teraz już więcej wiemy o 
skrzydlatych mieszkańcach Polski. Apel przygotowało 
Szkolne Koło LOP „ Zielony Liść” pod opieką p. 
Grzegorza Cywki i  p. Katarzyny Żurowskiej.  Słodki 
poczęstunek przygotował p. Konrad Paniec. 
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Dnia  17.02.2015r.  w Klubie „Lemon” odbył się Bal 
Karnawałowy. Głównym organizatorem był nasz 
Ośrodek z Dyrektor Beatą Nawrot na czele. Do 
wspólnej zabawy zostali zaproszeni  uczniowie z 
Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 wraz z opiekunami i rodzicami. 
W imprezie uczestniczyli również goście z Hiszpanii. Byli 
zachwyceni atmosferą panującą w trakcie zabawy. 
Wszyscy świetnie się bawili przy doskonałej muzyce. 
Niektórzy z uczestników szczególnie się przygotowali, 
wkładając na tą okazję piękne stroje karnawałowe. 
Otrzymali za to atrakcyjne nagrody. Gorącą atmosferę 
balu podgrzewały zorganizowane przez panie: Beatę 
Sadło i Annę Mazurkiewicz  konkursy. Wielu 
uczestników balu opuściło go z nagrodami w ręku i 
uśmiechami na twarzy. 

 

 
 

 
 

 

 

• Czy wiesz że wiosna zaczęła się 21 marca? 
Właśnie tego dnia, dzień i noc trwają po 12 godzin, z 
okazji tego dnia topi się Marzannę. Topienie Marzanny 
to staropolski zwyczaj…jednak teraz też się ją topi! Ma 
ona symbolizować koniec zimy i początek wiosny. 

• W niektórych regionach Polski rozwiązywano 
snopki w stodołach, aby szczęście i dobrobyt gościł w 
ich domach. 

Bieżące porady 

HOROSKOP - 

WODNIK  

Wady, słabostki i grzeszki ludzi urodzonych pod 
znakiem Wodnika 
Z Wodnikiem tak naprawdę nigdy nic do końca nie 
wiadomo. Czy jest genialny, czy szalony.  
Dla dobra ludzkości Wodnik powinien żyć w pojedynkę, 
najlepiej na bezludnej wyspie z gronem 
zaprzyjaźnionych papug. Bywa przekorny , bezmyślny i 
buntowniczy. Kocha wszystko psuć. To on wymyśla te 
wszystkie fantastyczne rewolucje, które mają 
zaprowadzić raj na ziemi i zbawić ludzkość. 
Wodniczki jako panny są pełne uroku. Mężczyzn testują 
jak nowe kosmetyki, przepadają też za szalonymi 
przygodami i ucieczkami z domu, które powodują, że 
ich rodzice najszybciej siwieją. Chłopcy dotrzymują im 
kroku. Uwielbiają robić w szkole kawały wybuchowe. 
Czasami trafiają nawet na odsiadkę do paki, bo to ci 
hakerzy, którzy wirusami rozbrajają Pentagon.  
Wygląd  zewnętrzny 
Nie ma dwóch  takich samych Wodników ….Generalnie 
jednak osoba ta posiada plastyczną urodę. Twarz dość  
szeroka, specyficzny  nos o szerokich nozdrzach. Oczy 
duże , błyszczące , żywe , znak rozpoznawczy- 
niezwykły  kolor błękitu .Wygląda  bardzo nowocześnie . 
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Prima aprilis zawsze obchodzimy 1 kwietnia. W tym 
roku wypada w najbliższą środę. Jak spędzić ten dzień? 
Co zrobić, żeby zaskoczyć swoich znajomych? Jak ich 
oszukać, ale w bardzo zabawny sposób? Przedstawiamy 
wam dziesięć najlepszych żartów, które wasi znajomi 
na pewno zapamiętają na bardzo długo. Zaczynamy! 
Żart numer jeden - słona lub słodka pasta do zębów. 
Opróżnij całą tubkę pasty po zębach, uzupełnij ją 
następnie jakimś produktem - najlepiej białym, tak żeby 
nie wzbudzać podejrzeń, może to być na przykład 
słodki krem. 
Pomysł numer dwa. Pomaluj mydło bezbarwnym 
lakierem do paznokci. Mydło nie będzie się pienić. 
Pomysł numer trzy. Ugotuj jajka na twardo na 
śniadanie dla twojej rodziny, następnie wsadź je do 
lodówki, aby stwardniały jeszcze bardziej. Potem 
poproś kogoś o zrobienie jajecznicy... 
Pomysł numer cztery. Przestaw zegarki w całym twoim 
domu, w czyjejś komórce. Żart numer pięć Spraw, by 
myszka komputerowa przestała działać - wyjmij kulkę 
lub przyklej mysz do podkładki. Kolejny żart Przyklej na 
chodniku jakąś monetę - np. 1 zł. Następnie obserwuj, 
jak ludzie schylają się po nią i nie mogą jej podnieść! 
Żart numer siedem. Weź największą ilość małych 
karteczek samoprzylepnych, jaką masz i obklej nimi np. 
biurko swojego kolegi. Następnie obserwuj jego 
reakcję. Przedostatni żart wypełnij nadmuchanymi 
balonami cały pokój np. twojego brata. Żart numer 
dziesięć to klasyka. Podmień cukier z solą i patrz, jak 
twój wróg wsypuje do kawy łyżeczkę... soli! 
 

KĄC K HUM RU
 

Humor:   

 

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw 
miesięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
 

 

 
- Lu...? 
- Ty! 
- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

Przed egzaminem zawodowym uczeń pyta ucznia:  
- Powtarzałeś coś?  
- Ta.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

CZY ZNASZ RADOM? 

Co to za miejsce czy wiesz ? Jak nazywa się ten 
budynek i gdzie się znajduje. Na odpowiedzi czekamy 
do końca marca. 

 

Dla fanów łamigłówek: 
Dzisiejsza krzyżówka jest bardzo prosta zachęcamy do 
jej rozwiązania. Na odpowiedzi czekamy do końca 
kwietnia. Wśród  odpowiedzi rozlosujemy słodkości. 
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