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DZIEŃ KOBIET W INTERNACIE 

 
Tego roku, w 

naszym internacie, w 

święto wszystkich 

kobiet (i tych 

młodszych i tych 

starszych) nasi 

chłopcy 

zorganizowali 

wspaniałą 

niespodziankę. Wszystko po to, aby umilić ten dzień naszym paniom.  

7 marca na Forum wszystkie dziewczyny mogły się pośmiać oglądając filmik, na 

którym chłopcy pokazali swoje talenty w śpiewie i tańcu. Podczas seansu każda 
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z nas dostała popcorn, a także słodkie upominki. Tuż po filmie, każda 

dziewczyna dostała także hot doga przygotowanego przez panów.  

Natomiast 8 marca w sali gimnastycznej odbyły się zawody sportowe, gdzie 

udział mogły brać młodsze osoby. Turniej skończył się dobrą zabawą i słodkimi 

upominkami, a później wspólnym zdjęciem. My dziewczyny doceniamy pamięć 

o naszym święcie.  

Napisała Weronika Karwasz z gr VII 

 

 

POWITANIE WIOSNY 
 

Dnia 21 marca w internacie odbyło się 

uroczyste powitanie wiosny. 

Rozpoczęliśmy spacerem wokół 

Ośrodka. Aby zachęcić wiosnę do 

przyjścia ubraliśmy się kolorowo, 

zrobiliśmy wiele ciekawych 

transparentów i obrazków. Był to 

barwny, wiosenny korowód. Pogoda 

dopisała, wszystko pięknie oświetliło 

prawdziwe wiosenne słoneczko.  

Następnie bawiliśmy się na sali 

gimnastycznej. Były liczne konkursy i 

zabawy. Spędziliśmy miło czas, nie 

brakowało też dobrego humoru. 
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
 
 
Wielkanoc to najważniejsze święto w 

kalendarzu dla chrześcijan.  

Obchodzone jest na pamiątkę męki, 

śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Data Wielkanocy co roku jest inna, gdyż jest to 

tzw. święto ruchome. Jej termin przypada 

zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni księżyca. 

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje 

ludowe, z których część jest wciąż żywo 

kultywowana, a część coraz bardziej zanika.  

Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest 

święcenie pokarmów w wielką sobotę.  Ma on 

korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez 

Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko 

symboliczne pokarmy, które mieszczą się w 

niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. 

Zawartość takiej święconki może być też różna, 

w zależności od danego regionu. 

Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na 

Święta. Jeden z tych, którego za dziecka wyczekiwało się z wielką 

niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko 

miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj 
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– początek nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i 

bogów. Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami. 

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a 

mężczyznom nie wolno było nawet wchodzić do pokoju, gdzie je 

malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor czerwony, bo 

według legendy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu 

Chrystusa, radośnie spostrzegła, że wszystkie zakupione przez nią 

jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, zwyczaj malowania jajek 

na Wielkanoc wciąż jest żywy, ale barwi się je na różne kolory. 

Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą 

uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy 

przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież 

jajka są pierwszą potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. 

Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem. 

Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede wszystkim 

z oblewaniem wodą innych osób. Zwyczaj wiąże się z dawnymi 

praktykami pogańskimi, gdzie ma symbolizować oczyszczenie z 

zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej 

wierzono, że im mocniej została oblana panna, tym ma ona 

większe szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako śmigus-

dyngus, a dawniej były to dwa odrębne 

zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie witkami 

wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną wodą, co miało 

związek z wiosennych oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na 

wykupieniu się od oblewania wodą.  

 
Napisała Weronika Karwasz z gr VII 
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CIEKAWOSTKI 

 
 

Dlaczego ludzie kochają 

psy?  

 
 

Hormon szczęścia i miłości 

Dlaczego ludzie kochają psy? Zastanówmy się… 

Znacie oksytocynę? Ten związek chemiczny 

produkowany przez podwzgórze zwany jest 

hormonem szczęścia i miłości. Jest to ogólnie 

hormon, który wzmaga potrzebę bliskości i 

związany jest z przywiązaniem. Z naukowego 

punktu widzenia oksytocyna wpływa pozytywnie na więź matki i dziecka, 

zwalczanie lęków społecznych, skłania nas ku 

wierności, pomaga w zrzuceniu wagi, redukuje 

odczuwanie stresu… Uff, sporo tego, a 

wszystko związane z pozytywnymi odczuciami. 

Kiedy ludzie pokochali psy? 

Psy jako zwierzęta towarzyszące zaczęły 

pojawiać się przy boku ludzi już nawet 30 

tysięcy lat temu. To jednak „dopiero” 10 tysięcy 

lat temu ludzie zaczęli odczuwać takie 

przywiązanie do swoich czworonogów, że 
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zadbali o ich… pochówek. Właśnie mniej więcej na ten czas datuje się 

zachowane dawne cmentarze dla psów. W specjalnie przygotowanych grobach 

chowane były zmarłe zwierzęta wraz z dobrami doczesnymi, co było istotnym 

potwierdzeniem ważnej roli, jaką pełniły one w życiu swoich opiekunów.  

 

Gryzienie smyczy w zabawie 

Przeciąganie się szarpakiem to ulubiona forma zabawy dla wielu psów. Złapanie 

zębami za smycz trzymaną przez opiekuna i ciągnięcie jej z całych sił może po 

prostu sprawiać psu ogromną frajdę! Taki pies będzie miał radosne oczy, 

rozmerdany ogon, może przypadać do ziemi, szykując się do złapania zębami 

smyczy i powarkiwać tak, jak podczas przeciągania liny w trakcie sesji wspólnej 

zabawy. Czworonogi, które traktują szarpanie smyczy jak świetną zabawę, 

mogą rozpoczynać takie zachowania w dowolnym momencie spaceru, gdy są 

znudzone lub pobudzą się widokiem majtającej się nad ich głową „zabawki”. 

Z Internetu wybrał Damian Morawski z gr VIII 

„Mój weekend”  

 

 

W ten weekend byłam z bratem - Pawłem u 

naszej mamy. Razem opiekowaliśmy się jej 

zwierzętami. Pewnie zastanawiacie się, ile 

zwierząt ma moja mama i jak one mają na 

imię? Moja mam ma trzy zwierzaki: świnkę morska Agatę, psa Maksa i kota 

Tigera. Wszystkie zwierzaczki są bardzo śliczne i sprytne, chociaż czasami 

nieznośne. Bardzo lubię zwierzęta i zajmowanie się nimi, dlatego ten pobyt z 

bratem u mamy uważam za udany. 

https://www.psy.pl/cmentarz-dla-zwierzat-i-ludzi/
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Napisała Magda Jarmołkowicz z gr I 

   MOJE PSY 

 

 

 

 

 

 

To są moje psy. Pierwszy to owczarek niemiecki ma około 2 lat. Drugi to terier 

walijski ma 12 lat. Trzeci, to pointer ma 3 lata. Owczarek to przybłęda, jest bardzo 

przyjazny, ale nie pozwoli, aby ktoś obcy wszedł na teren podwórka. Terier to pies 

myśliwski poluje na lisy. Terier to pies myśliwski, poluje na ptaki, przynosi aporty z 

wody i nie tylko. Bardzo kocham swoje psy za to, że są mądre i szybko się uczą.  

Maria Tułodziecka z gr I 

 
 

FAJNY FILM  

 

„Jak rozpętałem II wojnę 

światową” 

 

Film w reżyserii Tadeusza 

Chmielewskiego. Komedia 
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opowiadająca w humorystyczny sposób o II wojnie 

światowej. Film pochodzi z 1969 roku i składa się z 

trzech części noszących tytuły: „Za bronią”, „Ucieczka” i 

„Wśród swoich”. Nakręcony został na podstawie książki 

Kazimierza Sławińskiego „Przygody kanoniera Dolasa”. 

Opowiada o przygodach szeregowca Franka Dolasa, któremu 

wydaje się, że rozpętał II wojnę światową. W roli głównej 

wystąpił Marian Kociniak. Ponadto grali tam tacy aktorzy 

jak Emil Karewicz, Joanna Jędryka, Wirgiliusz Gryń, 

Elżbieta Starostecka.  

Napisał Mikołaj Zalech z gr VIII 

 

 

KONKURS 

Redakcja „Ślimaczka” 

ogłasza konkurs na 

najładniejsze zdjęcie 

„Wiosna wokół nas”. 

Prace można przesyłać 

na adres mail 

gazetkaslimaczek@wp.pl lub przynieść do grupy II lub VII. Na 

zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i publikacja w gazetce. 
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