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Kupon z rozwiązaniem krzyŜówki naleŜy
złoŜyć do naszej redakcji – osób z klasy
Vc lub pana Pawła Szymańskiego.

1. Komar lub mucha

Przyszła wiosna. Na dworze cieplej, śpiewają ptaszki.
O czym?
Ano o tym, Ŝe kończy się juŜ rok szkolny i czas
najwyŜszy poprawić oceny.
A za dwa miesiące – wakacje!

24 kwietnia dwadzieścia dwoje najlepszych (i najodwaŜniejszych) miłośników Ŝywego słowa zebrało się, aby recytować wiersze. PrzewaŜali czwartoklasiści, a najliczniejszą reprezentację miała klasa Iva – sześć dziewcząt. Kompletnie natomiast zawiedli
szóstoklasiści, którzy nie wystawili choćby jednego recytatora. Nikt jednak z tego powodu nie rozpaczał, bo konkurs i tak stał na wysokim poziomie. Popisy krasomówcze
oceniał jury w składzie pp. Ewa Litertowicz, Barbara Szymańska (organizator konkursu), Jadwiga Marzec i Paweł Szymański. Ich decyzją laur najlepszej recytatorki przypadł Idze Serwackiej z kl.IVb. Laureatami zostali takŜe Marcelina Podniestrzańska
(Vc), Aleksandra Konarska (Ve) i Paulina Mazur (Vc). W nagrodę otrzymają ksiąŜki, a
takŜe moŜliwość porównania swoich sił z uczniami innych szkół na majowym powiatowym konkursie. WyróŜnienia zostały przyznane Ewelinie Burak (IVd), Monice Syroce (IVe) i Michałowi Wnukowi (Ve). Gratulujemy!

Baranek-jest najpowaŜniejszym symbolem wielkanocnym i oznacza Zmartwychwstałego Chrystusa
Kurczak-wiąŜe się z symboliką jajka i podobnie jak ono, oznacza nowe Ŝycie.
Zajączek-w wielu kulturach kojarzono go z odrodzeniem i witalnością.
Kasia

Od niedawna w naszej szkole dają koncerty trzy dziewczyny. Ich grupa nazywa się
STAR WARS. W skład tego zespołu wchodzą: długowłosa i piękna Izabela Kryńska,
kruczoczarna Ewcia Terelak oraz cudowna jak wszystkie blondynki Kasia Rębisz.
Razem tworzą grupę jak ze snu. Ich najbardziej znana piosenka to chyba IMPERATOR. Szykują się nowe piosenki. O datach koncertów STAR WARS będziemy was
informować w następnych numerach ,,Szóstki”.

Kolegium redakcyjne:
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



-Data urodzenia: 22.09.1976
-Miejsce urodzenia: Rio de Janeiro/Brazylia
-Znak zodiaku: Panna
-Klub: Real Madryt
-Największe sukcesy w reprezentacji: Mistrz
świata z 1994 i 2002 r., drugie miejsce na MŚ we
Francji, zwycięstwo w Copa America (1999 r.)
Podczas mistrzostw świata w roku 1998 Ronaldo
dostał powaŜnej kontuzji
kolana. Wiele razy po
tym zdarzeniu wracał
na boisko. W roku
1999 zagrał w Copa
America, lecz nie
wychodziło mu to najlepiej. Dalej
przeszkadzało mu kolano. Dopiero przed
mistrzostwami świata w Korei i Japonii
udało mu się wyleczyć kontuzję. Na azjatyckich boiskach zagrał znakomicie. Strzelił 8
goli i zdobył mistrzostwo świata. Po tym
sukcesie został przyjęty do jednego z najlepszych klubów
Europy – Realu Madryt. Teraz gra lepiej niŜ na mistrzostwach. Szkoda, Ŝe my nie mamy takiego „ polskiego
Ronaldo”.
M@ni@ i Jurgen

Kłótnia Tami, Jerry i Kayli trwała bardzo długo. Wymyślały na siebie przezwiska.
śadna z nich nie chciała zgody. Nadeszła pora na dyskotekę. KaŜda z trzech dziewczyn
była w swoim Ŝywiole.
-Ciekawe z kim pójdzie Jerry ?- rozmyślała Tami.
-Ciekawe z kim pójdzie Tamara ? – rozmyślała Jerry.
-Ciekawe z kim ja pójdę ? – rozmyślała Kayli.
Pierwsza odwaŜyła się Kayli. Podniosła słuchawkę... Ale nie . Pomyślała, Ŝe ona nie
zawiniła. Tami teŜ twardo się trzymała. Wreszcie Jerry okazała się bohaterką. Zadzwoniła do dziewczyn (Jerry miała w telefonie funkcję rozmawiania ze sobą kilkorga osób)
i wszystkie trzy nawzajem się przeprosiły. Za karę miały chodzić do szkoły w identycznych beznadziejnych gumkach. Musiały jakoś odpokutować swoją głupotę.
Nauczycielka pyta Jasia:
- Wymień mi któregoś z największych polskich pisarzy XX w.
Jasio:
- Czesław Małysz!



Akcja The Partnerts przeniesie nas do kancelarii
prawniczej – mamy opiekować się pracownikami tej
firmy. Podobnie jak w The Sims kaŜdy bohater ma inny
charakter, preferencje i indywidualne potrzeby. Musimy
więc dbać nie tylko o finanse naszej kancelarii (wygrywając
kolejne sprawy), ale przede wszystkim o poprawne stosunki
między pracownikami. A nie jest to łatwe- w naszym biurze
wybuchają kłótnie, zawiązują się
romanse, a czasem dochodzi do
walk wręcz. Musimy zajmować
się takŜe wyposaŜeniem biur w
meble oraz w dodatkowe
obiekty.
POLECAMY!
MARCHEWA

1. Modna i z szykiem!
Twoja pisanka to prawdziwe dzieło sztuki. Zazwyczaj obklejasz swoje jajeczko futerkiem lub miękką włóczką.
2. Z uśmiechem!
Zazwyczaj na jajku pokolorowanym na jakiś ciepły kolor malujesz zabawne,
pogodne buźki.
3. Tradycyjna!
Tu zajączek, cipciuś, a na drugiej stronie bazie.
4. Nie z tej ziemi!
Jajeczko zakręcone!!! Są nawet na nim motywy ufo.

1. Drzemie w tobie prawdziwa artystyczna dusza.
2. Uwielbiasz zabawę i zakręcone imprezy.
3. Nie lubisz zmian.
4. Jesteś prawie kosmitą!

W trakcie zdjęć do „Władcy Pierścieni” spadł z konia. Wypadek mógł skończyć się
śmiercią, czego nie znieśliby fani mądrego elfa Legolasa.
Imię i nazwisko: Orlando Bloom
Data urodzenia: 13 stycznia 1977 (KozioroŜec)
Miejsce urodzenia: Canterbury, Kent, Anglia
Kolor oczu: brązowe (we „Władcy Pierścieni” nosi niebieskie szkła
kontaktowe)
Zainteresowania: zwierzęta (ulubiony piesek Moude), piłka noŜna
(kibicuje Manchesterowi United), fotografia, muzyka folkowa i
instrumentalna, kuchnia wegetariańska
śyciorys: Imię zawdzięcza bohaterowi powieści Virginii Wolf
„Orlando”. Dorastał w hrabstwie Kent. Jak na Wyspiarza
przystało, otrzymał staranne angielskie wykształcenie. Był w klasie humanistycznej,
interesował się teatrem elŜbietańskim i Christopherem „Supermanem” Reeve’em. Jego
ojciec, prawnik Harry Bloom, pracował w Afryce, gdzie walczył z apartheidem. Zmarł,
kiedy syn miał cztery lata. Dwudziestoletni Orlando otrzymał angaŜ w teatrze londyńskim. W 1997 roku debiutował rolą męską w biografii
Oscara Wilde’a „Wilde”. To wtedy zwrócił na niego
uwagę sam Stephen Fry. Prawdziwą sensacje Orli zrobił
dwa lata temu, wcielając się w rolę blondwłosego
elfa Legolasa w trylogii „Władca Pierścieni”
(wystąpił we wszystkich częściach). Dzisiaj
uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących
aktorów młodego pokolenia. Wkrótce
zobaczymy go w filmie opartym na
motywach „Iliady” Homera. Bloom wcieli
się w rolę Parysa.

Miły, zabawny mieszkające pod naszą szkołą Bąbel znalazł
wreszcie prawdziwy dom i rodzinę. Bąbel, bo tak nazywała go
większość uczniów, od kilku dni zamieszkuje u uczennicy liceum ,
Uli Wojciechowskiej ze Starego Kraśnika. Ula zobaczyła pieska i
,,zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia”. Oby takich jak Ulka
było więcej.
®O®Y i M@®
Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się stało,
a Jasiu na to:
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze
świadectwo!





Zacznijmy od tego, Ŝe tak zwany lany poniedziałek na
Pomorzu dawniej nie był znany. Polewanie się wodą jest
kolejnym „importem" obyczajowym po 1920 roku.
Wcześniej, owszem, wzajemne polewanie się wodą znane
było na pomorskiej ziemi sporadycznie, i to wyłącznie w
północnych częściach, graniczących z nadmorskimi Kaszubami.
śeby sobie wyjaśnić wszystko, naleŜy najpierw rozwiązać dziwne słowo w tytule.
Ów szmaguster, germanizm głęboko zakorzeniony w pomorskich gwarach, po niemiecku dosłownie znaczy wielkanocne skosztowanie albo ... trącanie czyli w oryginale
Schmackostem (schmecken = skosztować, posmakować, trącić + Ostern = Wielkanoc),
co Pomorzanie przerobili na swój szmaguster. Stąd juŜ blisko do szmagania, smagania
czy śmigania, co tłumaczy ogólnopolski śmigus.
Dzisiaj nie odróŜnia się śmigusa od dyngusa, odnosząc te zwyczaje niemal zawsze
dla określenia tego samego lanego Poniedziałku Wielkanocnego. Warto więc pośpieszyć z drugim wyjaśnieniem: dyngus, pochodzący od staronienieckiego dingnus, dingnis, znaczy tyle co okup czy wykupne. W naszym konkretnym przypadku, dotyczącym święta Zmartwychwstania, był to datek gospodyń dla chłopców, zwanych wielkanocnymi kolędnikami, odwiedzających domy z odpowiednio przygotowanymi Ŝyczeniami świątecznymi. Dopiero potem do tych odwiedzin dołączono starogermański lecz
pogański jeszcze zwyczaj oblewania się wodą - na znak radości po odejściu złej zimy.
Kościół wykorzystał ten moment, przypisując zwyczajowi symbol oczyszczającej mocy
wody, co na Pomorzu - o czym juŜ wiemy -realizowane było przez zwyczaj wielkosobotnich kąpieli nocnych w bieŜącej wodzie.
„Wielkanocne trącenie" jest więc niczym innym jak pamiątką po cierpieniach Chrystusa, szczególnie Jego biczowaniu i okaleczeniu cierniem. A wiemy juŜ przecieŜ takŜe,
Ŝe do tego smagania przygotowywano się nawet tydzień wcześniej. To juŜ w Niedzielę
Palmową chłopcy szli do lasu po brzozowe witki, by przez tydzień moczone w wodzie
nabrały spręŜystości, a ciernisty szakłak i jałowiec suszono, bo wyschnięte gałęzie
bardziej kłuły. Tak przygotowaną „boŜą rózgą" w Poniedziałek Wielkanocny nękano
dziewczęta. Był teŜ czas na chłopców, bo im się odwzajemniały dziewczęta w następny
dzień, czyli trzecie święto, bowiem niegdyś wtorek był jeszcze dniem świątecznym.
Pogańskie polewanie się wodą nie wszędzie się przyjęło i dlatego dla odróŜnienia
wielkanocny zwyczaj zwano tam „zielonym dyngusem" (bo z udziałem ulistnionych juŜ
rózeg) lub „suchym dyngusem" (bo bez wody). Jedno jednak jest pewne: Ŝeby pozostać
w zgodzie z historią i chronologią tradycji, zwyczaj ten zwać się winien na Pomorzu
Ŝyczenia z rózgą, a moŜe po prostu niech pozostanie ów zakorzeniony niegdyś szmaguster?
Przed wielkanocnymi kolędnikami lub dyngownikami bądź śmigusami, smigielcami, dziewczęta na ogół starannie zamykały wejścia na klucz. Ale ci bardziej pomysłowi
i wytrwali, często za zgoda rodziców dziewczyny lub po przekupieniu jej brata, juŜ w
niedzielę wieczorem chowali się na jakimś strychu czy w zapomnianej komórce, by
przeczekać noc. O świcie zakradali się do sypialni i po odrzuceniu pierzyny śmigali



swoje upatrzone ofiary po nogach i innych odsłoniętych nagościach. Wiele, nawet bardzo wiele, było przy tym krzyku i pisku.
Wśród starszej młodzieŜy śmigus był wyrazem zalotów. Chłopcy wybierali się do
domów swoich panien, bo powszechnie twierdzono, Ŝe kto mocniej smaga, ten bardziej
kocha. Chłosta trwała tak długo, aŜ dziewczyna się uwolniła lub wykupiła datkiem
wyraŜonym w przyśpiewce:
Śmigu, śmigu po dyngusie
to są rany po Chrystusie
Dyngu, dyngus, aja aja,
nie chcę chleba, jeno jaja.
Niekiedy wykup dawała matka, Ŝałując smaganą córkę. Rózgowanie było dla
dziewcząt karą za ich kuszenie i przesadną zalotność. Było czasem wiele bólu, ale kaŜda chciała zostać wychłostana. W przeciwnym razie dziewczyna skazana była na wielki
dyshonor, bo to znaczyło, Ŝe nie była godna niczyjej uwagi. śeby uniknąć takiej „zniewagi" niejedna brzydula sama sobie wychłostała nogi, Ŝeby wszyscy widzieli, Ŝe teŜ ma
swego adoratora.
Pieśni dyngusowych było wiele, dominowała jednak jedna, ta najbardziej popularna, znana z mnogości odmian w całej Polsce. Na Pomorzu teŜ krąŜyło kilka wersji. Na
Kociewiu w Dąbrówce recytowano pięć zwrotek przedzielonych śpiewanym refrenem:
Dyngu, dyngu, po dyngusie,
chodzę ja tu po Chrystusie,
Chrystus zmartwychwstał,
kaŜdemu po jajku dał
Najbardziej zbliŜona do wersji ogólnopolskiej była przyśpiewka wykonywana przez
wielkanocnych kolędników w Tymawie. A brzmiała ona następująco:
Przyszliśmy tu po dyngusie,
Powiemy wam o Chrystusie.
W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek
Miał Pan Jezus wielki smutek.
Wielki smutek, wielkie rany,
My są wszyscy chrześcijany.
Wy dawajcie, co Bóg kaŜe:
Po jajeczku i po parze.
Choćbyście nam mendel dali,
Bym wam bardzo dziękowali.
Zawsze przewaŜał ów symbol Ŝycia, jakim było jajko. Obrotni dyngownicy chodząc
po takiej kolędzie wielkanocnej zarobili niejeden mendel barwnych jaj. Dlatego teŜ to
oni najchętniej uczestniczyli w zawodach jaj, bowiem mieli ich wiele. Zabawa polegała
na wzajemnym zderzaniu wierzchołkami jajko o jajko. Wygrywał właściciel jajka nie
uszkodzonego, zabierając to stłuczone.
W dzień następny zaczynało się wszystko od
początku: rewanŜowały się dziewczęta, biczując
chłopców. Mówią, Ŝe rewanŜ był zawsze sroŜszy. „BoŜe
rany" chłopcom goiły się nawet aŜ do Zielonych Świątek.



