
 

 

Wielki Post 
Wielki post obejmuje okres liturgiczny, 

który od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. 

W VII wieku Kościół katolicki, jako początek postu 

przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Niedziele 

nie były częścią postu, więc, aby zachować 40 dni 

pokutnych jego początek przypadał na środę. Już w 

1570 roku był to już zwyczaj powszechnie 

obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak 

pokuty posypywano głowę popiołem. Wielki Post 

kończy się Triduum Paschalnym. 

 

 

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!! 
W marcu urodziny obchodzą: 

12 marca  14 marca 
Ignacy Olszta   Bartosz Malinowski 

16 marca  17 marca 

Julia Zając  Alexander Nyczkowski 
21 marca  26 marca 

Maja Dobrowolska Pola Zabłocka 
27 marca  30 marca  

Sofia Wyżga  Wojciech Malinowski 

 
Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Zajączka bogatego, 

Mazurka cudownego,  

Pisanek kolorowych, 

Świąt wesołych i zdrowych. 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Ważne daty marcowe: 

24 marca- Wielki Czwartek 

25 marca- Wielki Piątek 

26 marca- Wieka Sobota 

27 marca- Wielka Niedziela (Wielkanoc) 

28 marca- Poniedziałek Wielkanocny (Śmigus Dyngus) 

 

 

Polecamy do czytania: 

Ania z Zielonego Wzgórza 

Życie jedenastoletniej Ani Shirley nie jest łatwe- jej rodzice zmarli, 

kiedy miała 3 miesiące i od tego momentu mieszka z różnymi 

sąsiadami, aż trafia do domu dziecka. Lecz to wszystko się 

zmienia, kiedy zostaje przyjęta przez Marylę i Mateusza, 

rodzeństwo w średnim wieku. Chodzi do szkoły, gdzie jej główną 

motywacją jest bycie lepszą od Gilberta Blytha, chłopaka, który 

wyśmiewał się z jej rudych włosów. Znajduje koleżanki, w tym 

Dianę Barry. Razem przeżywają wiele przygód, na przykład 

skakanie na śpiącą ciotkę Józefinę. Anię Shirley poznajemy, jako 

chudą, rudą dziewczynkę z bujną wyobraźnią, która ratuje ją z 

kłopotów, ale też wpędza w kłopoty. Pod koniec książki Ania jest 

młodą panna, której urokowi trudno się oprzeć. Książka jest 

przezabawna i świetna dla rodzinnego czytania.   

 

Redakcja gazetki marcowej – Natalia Furmańczyk (red. nacz); 
Współpraca Ola Cholewińska, Zofia Kierner, Dominik Miguła, 
Kamila Miguła, Emilka Walec. 

 

DELFINEK  
Nr 5  rocznik 1 

 

W marcu, 

jak w garncu 

Jak udekorować jajko wielkanocne 

- pomalować farbkami  

- obgotować w łupinkach cebuli 

- obszyć materiałem 

- okleić włóczką lub sznureczkiem 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIEKAWOSTKI  

Zagadki 
Dla klas 0-3: 

1.W nocnej ciszy 

łowi myszy. 

2.Oszklone ma ramki. 

Wiszą w nim firanki. 

3.Choć ma rogi i nogi, 

nie ruszy z podłogi. 

4.W oknie tej skrzyneczki, 

oglądasz bajeczki. 

Dla klas 4-8: 

1.Mądre oczy, duża głowa 

w nocy łowi w dzień się chowa. 

Zgadniesz po tych paru słowach, 

że ten ptak to … . 

2.Spod góry Baraniej wytrysła, 

płynie przez Kraków, to … . 

3.W szklanej kuli, drucik mały 

żarzy się przez wieczór cały. 

Pstryk! Już późno, a więc czas, 

żeby już ten druciku zgasł. 

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w lutowym 

konkursie. Rozwiązania zagadek z marcowego Delfinka - tylko 

ze swojej grupy wiekowej - należy przynieść na kartkach 

podpisanych imieniem i nazwiskiem do 23 marca. Wśród 

osób, które prawidłowo rozwiązały nasze zagadki rozlosujemy 5 

nagród. Wszyscy zwycięzcy wezmą udział w konkursie na 

mistrza zagadek Delfinka, który będzie rozstrzygnięty pod 

koniec roku! 

Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek za dzieci! 

 

 

Wielkanocne Tradycje 
  
Palemka wielkanocna - Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbą. Wspominano wtedy triumfalny 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wszyscy wierni obecni w kościele mieli ze 
sobą palemki - rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek 
ozdabiane kwiatkami, mchem, ziołami i kolorowymi piórkami. 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. W parafiach 
Lipniki i Łyse na Kurpiach oraz na Mazowszu w Lipnicy Murowanej co roku 
odbywają się konkursy na najpiękniejszą i największą palmę. Najwyższe z 
nich osiągają długość kilku, a nawet kilkunastu metrów. 
 
Baranek wielkanocny - Baranek, jako ofiara składana Bogu pojawiał się 
już w  Starym Testamencie. Ale figurka, którą niesiemy w koszyczku do 
kościoła to Agnus Dei, Baranek Boży, będący symbolem męczeńskiej 
śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. 
 
Pisanki - jaja zdobione bogato, wielobarwnie i wzorzysto oraz kraszanki - 
malowane jednobarwnie. Stały się symbolem pomyślności, wiosny, 
przebudzenia do życia. Tak jak jaja są namacalnym znakiem zwycięstwa 
światła nad ciemnością - czyli życia nad śmiercią. Poświęcone jajo jest 
symbolem zmartwychwstania. 
 
Zajączek - to świecki symbol wielkanocny. W Polsce trochę mniej 
popularny niż na zachodzie. Zajączek przynosi grzecznym dzieciom 
prezenty w wielkanocnym koszyczku. Jest również symbolem 
odradzającej się przyrody i płodności. 
 
Wielki Tydzień, kończący Wielki Post, ma przygotować nas do 
najważniejszego dnia w roku, zgodnie z tradycją chrześcijańską, do 
Wielkiej Niedzieli. Z każdym dniem Wielkiego Tygodnia wiąże się 
mnóstwo symboli i obrzędów liturgicznych, które są tradycjami 
wielkanocnymi. A każdy z tych dni przybliża nas do najważniejszego 
poranka, kiedy to rozdzwonią się dzwony i wydźwięczą radosne Alleluja! 
 
Niedziela Palmowa - pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia jest połączeniem 
dwóch skrajnych stanów ducha. Jest to jednocześnie dzień radosnych 
procesji palmowych, upamiętniający wjazd Jezusa do Jerozolimy, ale 
również dzień rozpoczynający tydzień żałoby i zadumy nad śmiercią 
Chrystusa. 
 
Wielki Czwartek - jest to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Wielki 
Czwartek kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której odbywa się 
obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom (na pamiątkę obmycia nóg 
uczniów przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy). 
 
Wielki Piątek  - w tym dniu odbywają się uroczyste Drogi Krzyżowe, na 
wzór ostatniej wędrówki Jezusa na Golgotę. Wieczorem rozpoczyna się 
Liturgia Męki Pańskiej, czyli przedstawianie po kolei historii zapisanej w 
Biblii, a opowiadającej jak to się stało, że Jezus Chrystus został 
ukrzyżowany. Najbardziej chyba znane widowiska pasyjne odbywają się 
co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek wszystkich wiernych 
obowiązuje ścisły post. A świeckie (a nawet całkiem pogańskie) przesądy 
głoszą, że przesadzane w tym dniu rośliny, najlepiej się przyjmują i bujnie 
rosną. 
 
Wielka Sobota - to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego 
rana odbywa się święcenie pokarmów, a w domach szykowanie 
koszyczków na święconkę, malowanie i zdobienie jaj. 
 

Na wesoło  
 

Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi: 
- Poproszę na jeża. 
Na to jeż odpowiada: 

- No to wskakuj. 

**** 

Zajączek ze złością wchodzi do baru i groźnie pyta: 

- Kto mi pomalował rower na zielono?! 
Cisza.  Wstaje niedźwiedź i mówi: 
- Ja, a co?! 
A zajączek mówi: 

- A nic! Chciałem tylko zapytać jak długo schnie 
farba! 
 

 


