
ÓSEMKOWE WIEŚCI 

 

Najserdeczniejsze życzenia  
na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy.  
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha,  

smacznej święconki i mokrego poniedziałku!  
 życzy Redakcja 

29 marca bieżącego roku  

uczniowie kl. II b realizujący 

projekt edukacyjny „Zabawa 

w dziennikarza” z panią Ewą 

Skórzewską-Popek  

odwiedzili redakcję Super 

Tygodnia. 

Podczas spotkania dowiedzieli 

się wielu interesujących  

i przydatnych wiadomości 

dotyczących m.in. organizacji 

pracy zespołu redakcyjnego 

oraz sposobu pozyskiwania  

informacji. 

Wizyta miała charakter  

edukacyjny. Jej celem było 

ukazanie pracy dziennikarza 

oraz procesu tworzenia pisma. 

Dowiedzieli się, jaką drogę 

przechodzi każdy artykuł  

zanim dostanie się  

do ramówki. Jak wiele osób 

zaangażowanych jest  

w proces tworzenia jednego 

numeru pisma. 

Dzięki spotkaniu gimnazjaliści 

są bogatsi o nowe  

doświadczenia związane  

z dziennikarstwem. Przed 

nami kolejne wydanie  

drugiego numeru  

Ósemkowych Wieści. 
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Jak odnajduje i czuje się Pan w roli 

Rzecznika Praw Ucznia ZSO  

Nr 8 w Chełmie? 

Zaczynając od samego po-

czątku – kiedy otrzymałem 

propozycję kandydowania  

na Rzecznika Praw Ucznia, 

bez wahania zgodziłem się,  

mówiąc sobie w duchu   

słowa : ,,Do odważnych świat 

należy!”. Z początku  

odczuwałem lekki stres przy 

przemówieniach oraz  

towarzyszyła mi myśl, czy 

odnajdę się w tej roli.  

W obecnej chwili odnajduję 

się i czuję się bardzo dobrze  

w roli Rzecznika Praw Ucznia. 

To kolejne doświadczenie w 

pracy zawodowej, które daje 

dużego POWERA i motywa-

cję do dalszych działań na 

rzecz szkoły oraz ucznia. 

,,Człowiek uczy się każdego 

dnia” – ja również uczę się 

każdego dnia czegoś nowego, 

co pozwala mi w dalszym 

ciągu się rozwijać, stawać się 

lepszym nie tylko w dziedzinie 

sportowej, z której już mnie 

znacie, ale również w innych 

sferach rozwoju nauczyciela. 

Co może Pan powiedzieć o swoich 

relacjach z uczniami? 

Chciałbym się od nich tego 

dowiedzieć. Uważam, że kon-

takt z uczniami mam bardzo 

dobry. Jestem optymistycznie 

nastawiony do świata i  do 

ludzi, co ułatwia mi nawiązy-

wanie relacji z młodzieżą. 

Mam dobre poczucie humoru, 

lubię pożartować z uczniami, 

ale muszą mieć świadomość 

kiedy i ile. Cenię w ludziach  

i w młodzieży takie cechy  

i wartości jak: szczerość,  

kulturę osobistą, szacunek do 

drugiego człowieka. Niekiedy 

wśród uczniów brakuje tych 

cech, ale wierzę, że kiedyś 

docenią ich wartość. Nie  

toleruję barku kultury, cham-

stwa, wulgarności oraz braku 

szacunku do drugiego czło-

wieka. W roli trenera swoim 

podopiecznym „do bólu” 

tłumaczę, że: „najpierw mu-

sisz być CZŁOWIEKIEM – 

SPORTOWCEM – PIŁKA-

RZEM, KOSZYKARZEM”, 

itd.  

Która drużyna sportowa jest  

Pańską ulubioną?  

Moją ulubioną drużyną spor-

tową jest rodzimy UKS NIE-

DŹWIADEK CHEŁM, po-

nieważ jestem trenerem jednej 

z grup w tym klubie. Kibicuję 

chłopcom z każdego  

rocznika, aby zdobywali  

największe sukcesy w piłce 

nożnej oraz rozwijali się  

poprzez sport. Patrząc   

szerzej,  na świat i kluby  

europejskie to kibicuję LEGII 

WARSZAWA oraz  

REALOWI MADRYT. Poza 

tymi dwiema wymienionymi 

jest oczywiście jeszcze wiele 

innych  dobrych  drużyn na 

świecie, które z przyjemnością 

się ogląda. Inaczej oglądasz 

mecze jako kibic, a inaczej 

jako trener.  Ja oglądam je  

z perspektywy trenera, dlatego 

jestem bardziej wymagający. 

Zbliżają się Święta Wielkiej  

Nocy , jak Pan je spędza? 

W mojej rodzinie Święta  

Wielkanocne spędzamy trady-

cyjnie. Staramy się zebrać  

w gronie najbliższych i cieszyć 

się przeżyciami duchowymi. 

Przygotowania do świąt roz-

poczynają się kilka dni przed 

terminem Zmartwychwstania. 

Każdy otrzymuje przydział 

swoich obowiązków i jego 

zadaniem jest je wypełnić.  

W Wielki Czwartek i w Wielki 

Piątek udajemy się do  

kościoła na Mszę Świętą oraz 

na drogę krzyżową. Sobota 

Wielkanocna jest moim ulu-

bionym dniem, ponieważ 

święcimy koszyczki  

z jedzeniem, aby w niedzielę 

w gronie rodzinnym spożyć 

poświęcony posiłek  

i przygotowane dania.   

W świąteczny poniedziałek 

odbywamy rodzinną Mszę 

Świętą, po której tradycyjnie 

oblewamy się wodą. 

Czy tradycje w Pana rodzinie  

są ważne, jeżeli tak, to jakie? 

Tradycje świąteczne są bardzo 

ważne, gdyż nadają aurę Świąt 

i w mojej rodzinie takie  

tradycje są.  Jak już  

wspomniałem wcześniej   

w Wielki Czwartek i Wielki 

Piątek udajemy się na Mszę 

Świętą oraz na drogę  

krzyżową, w sobotę tradycją 

jest święcenie święconki.  

Niedzielę zmartwychwstania 

rozpoczynamy od Rezurekcji, 

po której w gronie rodzinnym 

zasiadamy do  wielkanocnego 

stołu. Tradycją świąteczną  

w moim rodzinnym domu  

jest  także malowanie pisanek, 

a w poniedziałek - rodzinne 

lanie się wodą, czyli śmigus 

dyngus. 

Odbiegając od tematu tradycji 

świątecznych, mogę zdradzić, 

że w moim domu głęboko 

zakorzenione są tradycje  

piłkarskie. Mój tato był  

piłkarzem w chełmskim  

klubie CHEŁMIANKA  

i to właśnie on zaszczepił  

we mnie pasję do piłki nożnej. 

Tradycją są wspólne wyjazdy 

na mecze - moje i mojego 

taty, oraz wspólne oglądanie 

programów piłkarskich  

w telewizji.  

Dziękujemy 

Wywiad z Rzecznikiem Praw Ucznia ZSO nr 8 w Chełmie  
- Radosławem Leonowiczem 

„Tradycją świąteczną  

w moim rodzinnym domu  

jest także malowanie 

pisanek, a w poniedziałek 

- rodzinne lanie się wodą 

czyli śmigus dyngus.” 
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Bolesław Leśmian 
(1877-1937) 

Zwyczaje i tradycje wielkanocne 

Właściwie Bolesław Lesman, 

poeta Młodej Polski  

i dwudziestolecia  

międzywojennego.  

Urodził się w Warszawie. Był 

spokrewniony z poetami: An-

tonim Langem i Janem  

Brzechwą. Pochodził  

z rodziny inteligenckiej. Jego 

rodzice byli spolszczonymi 

Żydami. Dzieciństwo  

i młodość spędził na Ukrainie. 

W Kijowie studiował prawo. 

Pierwszą miłością Leśmiana 

była spokrewniona z nim 

malarka Celina Sunderland. 

W 1935r. przeniósł się  

do Warszawy i tu pozostał  

do końca życia. Jako poeta 

debiutował prawdopodobnie 

w 1895r. wierszem 

„Sekstyny”. Pierwsze swoje 

wiersze pisał po rosyjsku. 

Leśmian jest też autorem  

baśni: 

„Klechdy sezamowe” (1913), 

„Przygody Sindbada Żegla-

rza” (1913), 

,,Klechdy polskie” (1956).  

W 1920r. ukazał się 

zbiór ,,Łąka'', wysoko  

oceniony przez krytykę. 

W utworach okresu  

międzywojnia dominuje  

motyw nicości i śmierci.  

Po dziś dzień Leśmian  

pozostaje jednym  

z najbardziej popularnych 

poetów polskich. 

dzisiaj. Dzięki nim świąteczne 

dni są bardziej radosne. 

ZWYCZAJE I TRADYCJE 

WIELKANOCNE 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się 

Niedzielą Palmową. Palemki – 

rózgi wierzbowe, gałązki 

bukszpanu, malin, porzeczek 

– ozdabiano kwiatkami, 

mchem, ziołami, kolorowymi 

piórkami. Po poświeceniu 

palemki biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić 

im szczęście na cały rok. Po-

łkniecie jednej poświęconej 

bazi wróżyło zdrowie i bogac-

two. Włożone za obraz lub  

do wazonów palemki chroniły 

mieszkanie przed nieszczę-

ściem i złośliwością sąsiadów. 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem 

radosnego oczekiwania.  

Koniecznie należało tego dnia 

poświęcić koszyczek z jedze-

niem. Nie mogło w nim  

zabraknąć baranka symbolu 

Chrystusa Zmartwychwstałe-

go, mięsa i wędlin na znak,  

że kończy się post. Święcono 

też chrzan – bo „gorycz Męki 

Pańskiej i śmierci została zwy-

ciężona przez słodycz zmar-

twychwstania”, masło – ozna-

WIELKANOC - najważniej-

sze i najstarsze święto chrze-

ścijaństwa, obchodzone na 

pamiątkę Zmartwychwstania 

Chrystusa – początkowo  

w dniu żydowskiej Paschy,  

a od soboru w Nicei w pierw-

szą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni Księżyca mię-

dzy 21 marca a 25 kwietnia. 

Obchody religijne Wielkanocy 

rozpoczyna odbywająca się 

wczesnym rankiem procesja  

i msza, w kościele katolickim 

zwana rezurekcją, w prawo-

sławnym – jutrznią. W tym 

dniu spożywa się uroczyste 

śniadanie w gronie rodzin-

nym, poprzedzone składa-

niem sobie życzeń. Wielkanoc 

wieńczy okres Wielkiego Po-

stu i poprzedzający ją Wielki 

Tydzień. Jest czasem radości . 

Z Wielkanocą wiążą się liczne 

religijne i ludowe obrzędy 

(święcenie pokarmów, pisanki, 

śmigus-dyngus).  

Święta Wielkanocne mają 

bogatą tradycję. Są niezwykle 

barwne, towarzyszy im wiele 

obrzędów. Po wielkim poście 

– kiedyś bardzo ściśle prze-

strzegany – ludzie z niecierpli-

wością czekali na odmianę.  

O wielu wielkanocnych oby-

czajach pamiętamy także  

kę dobrobytu – i jajka – sym-

bol narodzenia. Święconkę 

jadło się następnego dnia, po 

rezurekcji. Tego dnia  

święcono też wodę. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-

dyngus, święto lejka – to zaba-

wa, którą wszyscy doskonałe 

znamy. Oblewać można było 

wszystkich i wszędzie. Zmo-

czone tego dnia panny miały 

większe szanse na zamążpój-

ście. A jeśli któraś się obraziła 

– to nieprędko znalazła męża. 

Wykupić się można było od 

oblewania pisanką – stąd  

każda panna starała się, by jej 

kraszanka była najpiękniejsza. 

Chłopak, wręczając tego dnia 

pannie pisankę, dawał jej do 

zrozumienia, że mu się  

podoba. 

 

„Jajo – króluje na 

wielkanocnym stole, 

jest symbolem życia  

i odrodzenia.” 
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Rok 2017- Rokiem Bolesława Leśmiana 

Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanoc-

nym stole, jest symbolem 

życia i odrodzenia. Tradycja 

pisanek i dzielenia się święco-

nym jajkiem sięga daleko  

w przeszłość. Już starożytni 

Persowie wiosną darowali 

swoim bliskim czerwono  

barwione jaja. Zwyczaj ten 

 przyjęli od nich Grecy  

i Rzymianie. 



www.zso8chelm.pl 

Podczas egzaminu: 

- Czytaj uważnie polecenia. 

- Pisz czarnym długopisem, 

prace pisane ołówkiem  

nie są sprawdzane. 

- Dbaj o staranność i estetykę 

zapisu. 

- Czytaj uważnie, do końca  

i ze zrozumieniem. 

- Odpowiadaj dokładnie  

na pytania. 

- Dbaj o staranność zapisu 

działań matematycznych. 

- Działania matematyczne 

przelicz dwa razy. 

- Zapisuj każde działanie. 

- Sprawdź poprawność  

wyniku z warunkami  

działania. 

- Liczy się jakość, a nie ilość 

napisanego tekstu. 

Jeżeli zdążysz-przeczytaj  

jeszcze raz wypracowanie, 

dostaw brakujące przecinki  

i popraw błędy. 

- Rozwiązuj w pierwszej  

kolejności zadanie  

łatwe-trudne pozostaw na 

zakończenie. 

Powodzenia! 

Przed egzaminem: 

- Nie ucz się w nocy-na po-

wtarzanie materiału jest już  

za późno. 

- Połóż się spać o takiej porze, 

żeby się wyspać, natomiast 

wstań wcześniej, żeby mieć 

czas na spokojne przygotowa-

nie i dotarcie do szkoły  

bez nerwów.  

- Koniecznie zjedz lekkie  

śniadanie. 

- Nie bierz niczego na uspo-

kojenie, nawet żadnych  

środków, które mogą  

wspomagać koncentrację. 

- Ubierz się elegancko,  

ale wygodnie i odpowiednio 

do pogody. 

- Zostaw zbędne rzeczy  

w domu. 

Przed egzaminem… 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 
z Oddziałami Sportowymi w Chełmie 

Zespół Redakcyjny  

Ósemkowych Wieści:  

Maciej Lesiuk-redaktor 

Aleksandra Sienkiewicz 

Aleksandra Herda 

Wiktoria Ostrowska 

Karolina Kister 

Mateusz Momot 

Michał Mazurek 

Dawid Kuźmiński 

 

 

Opiekunowie:  

Ewa Skórzewska-Popek 

Maria Delekta 

Aneta Kowalewska 

Przemysław Rogalski 

Mistrzowie wiedzy 

Dobiegły końca konkursy 

przedmiotowe organizowane 

przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty. 

Wśród uczniów różnych szkół 

nie zabrakło koleżanek  

i kolegi naszej placówki. 

Weronika Borowiec -

uczennica klasy IIIa  

gimnazjum została Laureatką  

Konkursu Polonistycznego  

i Ortograficznego. Jest  

zwolniona z egzaminu  

z języka polskiego. Weronika 

pracowała pod kierunkiem 

pani Ewy Skórzewskiej-

Popek. 

Martyna Kudelska - uczennica 

klasy VIc i Jan Gębicki uczeń 

klasy VIa to Laureaci  

Konkursu z Języka  

Angielskiego (opiekunowie: 

pani Agnieszka Łatka,  

Małgorzata Kosmala).  

Martyna jest finalistką  

Konkursu Polonistycznego.  

Szóstoklasistka pracowała pod 

kierunkiem pani Marii  

Delekty. 

Gratulujemy i życzymy  

dalszych sukcesów! 

 

 


