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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    
19 lutego odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 5 
z numeru 50. Nagrodę wygrała Ola Bizoń z klasy I SP 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 ( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani J. Cibor). 

Kącik regionalny 
Co to jest i do czego słuŜy? 

  
 

 
 
 
 
 
 
Karteczki z odpowiedzią, imieniem i nazwiskiem proszę przynosić do 
pani Marzeny Michniewicz do końca marca. Wśród osób, które udzielą 
prawidłowej odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda. 
 
Prawidłowa odpowiedź do zagadki z poprzedniego numeru gazetki:  

Ŝarna, słuŜą do mielenia ziarna 
ZwycięŜczynią poprzedniego konkursu została Agnieszka Rusinek                    
z klasy VIa. 

 

Jak powstało wieczne pióro ? 
Wieczne pióro powstało znacznie wcześniej przed ołówkiem. W 1922r. 

Howard Carter odnalazł w grobowcu pierwsze narzędzie pisarskie. Zostało 
znalezione w grobowcu Tutenchamona. Przypominało ono obecne wieczne 
pióra. Była to trzcinowa rurka zaostrzona z jednej strony, umieszczona            
w miedzianej oprawce z atramentem. Podobne pióra zostały odnalezione 
podczas wykopalisk w dolinie rzeki Bazar-darii w Pamirze. Do końca XVIII 
wieku popularne były pióra gęsie, których największą wadą było konieczność 
częstego ścinania końcówki, aby nadać jej stoŜkowy kształt umoŜliwiający 
pisanie. 
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W 1508 r. w pracach Leonarda da Vinci pojawiły się projekty 

przyrządów pisarskich z zapasem atramentu. W 1707 r. Nicolas Bion - 
nadworny inŜynier Ludwika XIV wynalazł wieczne pióro pozwalające pisać 
nieprzerwanie przez dłuŜszy czas. W latach 1808/1809 powstają pierwsze 
zaawansowane pióra metalowe. Jednak nie stały się one popularne ze 
względu na swoją wysoką cenę. Dopiero w 1822 r. zaczęto je produkować 
maszynowo za sprawą Samuela Harrisona, który w ok. 1780r. zbudował 
prototyp pióra.         W 1884 r. L. E. Waterman opracował system "zasilania 
kanalikowego", który zapobiegał robieniu kleksów dzięki regulacji dopływu 
atramentu. WaŜnym etapem w rozwoju produkcji piór było wynalezienie 
nowych materiałów, który posłuŜyły do wytwarzania korpusu pióra, były to 
m.in. ebonit (1839 r.)             i celuloid (1870 r.) oraz opracowanie przez 
firmę Parker specjalnego systemu uniemoŜliwiającego samowolne ściekanie 
atramentu ze stalówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A takŜe: 

• Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, 
• Rokiem Zbigniewa Herberta, 
• Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, 
• Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka, 
• Międzynarodowym rokiem Ziemi, 
• Rokiem Jezusa, 
• Rokiem przyrody w PTTK. 
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Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 
w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk; 
kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista i prawnik. 

W czasie wojny był Ŝołnierzem AK. Jako poeta zadebiutował na 
łamach prasy w 1950; jego debiut ksiąŜkowy, tom wierszy Struna światła 
ukazał się  w 1956. Do najbardziej cenionych dzieł Herberta naleŜy cykl 
utworów o Panu Cogito, postaci zanurzonej we współczesności,                         
a jednocześnie mocno zakorzenionej w europejskiej tradycji kulturowej.         
W latach 80. Herbert stał się sztandarowym poetą polskiej opozycji. Od 1986 
mieszkał w ParyŜu, gdzie współpracował z Zeszytami Literackimi; do Polski 
wrócił w 1992.  

10 lipca 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2008 
Rokiem Zbigniewa Herberta.  
                                                                 oprac. Marlena Koral   

W marcu 1968 roku w Polsce doszło do wystąpień studenckich. Były 
one poprzedzone liberalizacją, czyli zwiększeniem swobody Ŝycia  
w komunistycznej Czechosłowacji. 

W I 1968 r. komuniści w Polsce zakazali wystawiania dramatu 
Adama Mickiewicza „Dziady” w reŜyserii Kazimierza Dejmka ,poniewaŜ 
widzowie oklaskiwali fragmenty krytykujące Rosjan. W obronie 
„zawieszonego” spektaklu wystąpili studenci. Dwóch z nich Adama 
Michnika i Henryka Szlajfera usunięto bezprawnie ze studiów. 8 Marca wiec 
w obronie studentów na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, został 
brutalnie rozpędzony przez milicję. W następnych dniach protesty wybuchły 
w innych miastach polskich i uzyskały poparcie części intelektualistów. 
Stosowanie siły przeciwko studentom potępił równieŜ Kościół katolicki        
z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, który domagał się 
zaprzestania represji i wolności słowa. 

Władza próbowała zrzucić winę na dzieci dygnitarzy partyjnych 
pochodzenia Ŝydowskiego i ich rodziców „syjonistów”, co w efekcie 
doprowadziło masowych wyjazdów Polaków Ŝydowskiego pochodzenia  
z Polski. 

Wydarzenia marcowe miały jeszcze drugą stronę – wewnętrznej 
rozgrywki o władzę w partii. Najprawdopodobniej była to walka trzech 
ugrupowań. Grupa tzw. partyzantów skupiona wokół ministra spraw 
wewnętrznych Mieczysława Moczara chciała skompromitować sprawującego 
władzę Władysława Gomułkę i odsunąć go od władzy. Jednocześnie 
zaktywizowała się grupa działaczy partyjnych odsuniętych od rządu po 
październiku 1954 roku, która równieŜ liczyła na powrót do władzy. Na niej 
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skupiały się ataki oficjalnej propagandy partyjnej i ją oskarŜano o wywołanie 
zamieszek marcowych. Trzecią grupą byli zwolennicy Gomułki. 
W konsekwencji „wydarzeń marcowych” zwolniono wielu mądrych  
i uczciwych profesorów, wyrzucono ze studiów wielu studentów, opuściło 
Polskę wówczas około 15 tys. osób; pochodzenia Ŝydowskiego często byli to 
ludzie, którzy nigdy nie mieszali się do polityki. Dla młodzieŜy była to 
lekcja, Ŝe socjalizm nie ma „ludzkiej twarzy”, Ŝe przegrana została bitwa, ale 
nie wojna z komunistycznym bezprawiem. 

15 lutego 2008 roku zaproszenie na spotkanie z klasą IIIA i IIIB 
gimnazjum przyjął pan mgr Ryszard Matejko (wieloletni nauczyciel naszej 
szkoły, mieszkaniec Zagórnika, znawca historii wsi, przewodnik beskidzki).  

 
Pan Ryszard opowiadał nam o początkach osadnictwa w Zagórniku,             

o miejscach gdzie prawdopodobnie były budowane pierwsze domy,                         
o zajęciach pierwszych mieszkańców , o historii wsi a takŜe o swoich 
wspomnieniach z lat dzieciństwa  i młodości, które spędził w Zagórniku. 
Przekazane informacje są dla nas bardzo cenne, gdyŜ niewielu jest juŜ ludzi, 
którzy mogą podzielić się z nami wiedzą na ten temat.  
                                                                     oprac. mgr. M. Michniewicz - Bąk 
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Zimowy marsz odbył się tym razem 23 lutego (sobota) w Inwałdzie. 

Wyglądając rankiem za okno stwierdziłam, Ŝe przez pogodę (mocno wiejący 
wiatr i okropna ulewa) na pewno nikt się nie pojawi na miejscu zbiórki. 
JakieŜ było moje zdziwienie, gdy pod daszkiem sklepiku cisnęło się 
kilkanaście osób a następne kilka maszerowało dzielnie w naszym kierunku. 
Ostatecznie okazało się, Ŝe jest nas aŜ 25 osób. Nie bojąc się, wiszących nad 
nami chmur wyruszyliśmy na piechotkę do szkoły w Inwałdzie, a tam 
biegaliśmy jak szaleni z kompasem i mapą po okolicznych polach, rowach, 
lasach. 

 Po powrocie do szkoły z około dwugodzinnego marszu okazało się, 
Ŝe buty z przylepionym do nich błotem waŜą chyba 50kg. Po zjedzeniu 
bułeczki  
i wypiciu cieplutkiej herbatki udaliśmy się znów w drogę powrotną do 
Zagórnika (oczywiście na piechotę). Warto zaznaczyć, Ŝe po wyjściu spod 
wspomnianego wcześniej sklepiku (miejsca naszej zbiórki) - deszcz ustał 
a wiatr osłab, po prostu pogoda zaczęła nam sprzyjać. 

Dziękuję wszystkim marszowiczom za wspólną zabawę i zapraszam 
znów w kwietniu. 

 
 

opiekun SKKT M. Michniewicz 
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22 lutego uczniowie klas: VIa, VIb oraz IIIB wraz z wychowawcami            

i przewodnikiem panem Ryszardem Matejko wyruszyli na turystyczny szlak 
wiodący z Zagórnika przez Pańską Górę do MDK w Andrychowie. Na mecie 
rajdu czekała na nas ciepła herbatka, pyszny pączek oraz wiele konkursów. 
Chętnie wzięliśmy udział w konkursie pierwszej pomocy w którym 
uczniowie z klasy VIb (Marlena Koral, Konrad Naglik, Dawid Kreska) zajęli 
wszystkie  3 pierwsze miejsca. Trzecie miejsce przyznano nam za wykonanie 
piosenki, której nauczyliśmy się na trasie rajdu. Uczennica klasy VI b Ania 
Kowala zajęła I miejsce w konkursie sprawnościowym. Otrzymaliśmy 
równieŜ pamiątkowy dyplom oraz puchar dla całej naszej druŜyn. 
                                                                     opracowała M.Michniewicz 
 

 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pani Kilian ze swoją klasa 4 a. 

 

28 lutego w Gimnazjum nr.2 w Andrychowie odbył się konkurs pt. ,, 
Poznajemy Gorce i Pieniny”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 
VIb: Patrycja Gondko, Monika Rokowska, Marcin Nowak, Mateusz Rusinek. 
Konkurs był trudny, trzeba było się wykazać bardzo dobrą znajomością mapy 
oraz innymi bardzo szczegółowymi wiadomościami dotyczącymi Gorców        
i Pienin. Jednak Patrycja Gondko zdeklasowała wszystkich rywali zajmując 
pierwsze miejsce w kategorii Szkół Podstawowych.  
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 Szkolne Koło Teatralne Kukiełkowe bractwo – uczniowie klas  4b i  2b 
wraz z panią mgr Władysławą Malczyk, przygotowywało spektakl teatralny 
O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach. Stroną muzyczną przedstawienia, 
jak zwykle, zajęła się pani mgr Danuta Kierczak. Wsparciem słuŜyli równieŜ 
nauczyciele: mgr Zbigniew Kolber i pani mgr Dorota Smaza. 

Mieszkańcy wsi obejrzeli spektakl  6. marca, a uczniowie szkoły 
dzień później.

Tytułowa rola przypadła w udziale Paulinie Wesołowskiej z klasy                  
4. Krasnoludków było zdecydowanie więcej niŜ siedmiu. Tym 
najwaŜniejszym był Koszałek Opałek, którego z wielkim wdziękiem zagrał 
Krzysztof Gilek  z klasy 2 b.   

Warto wyróŜnić takŜe wprowadzającą w nastrój Ulę Such; wyniosłą 
królową Tatrę, czyli Weronikę Gondko, piękną i delikatną Wiosnę - Elę 
Dudek; Alę Mikołajko i Adriankę Mieszczak w rolach uroczych dzieci 
Skrobka;  Dominikę Jopek , która wcieliła się  w przebiegłego lisa Sadełko; 
Adriana Moskwika, Daniela Pałosza i Łukasza Górę, wiernych sług króla 
Błystka, którego zagrał Kuba Sasuła, bowiem im w udziale przypadły 
najdłuŜsze rolę do zagrania . Kasia Fijołek podjęła się dwóch ról: wróbelka 
oraz Mgiełki i poradziła sobie z tym wyzwaniem znakomicie. Klaudia 
Smolec świetnie odnalazła się w roli śpiewającego wróbelka. Darii Górze i 
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Dawidowi Kurkowi przypadły w udziale epizodyczne role, co wcale nie 
znaczy, Ŝe mniej waŜne.  Bez wątpienia wspaniale zagrał Jakub Kudłacik, 
który wcielił się w złego ducha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JuŜ nie z imienia i nazwiska, ale koniecznie trzeba podziękować 
wszystkim krasnoludkom, ŚnieŜynce i pani Zimie z klasy 2 b, bez których 
przedstawienie nie byłoby takie barwne i kolorowe.  

 Przedstawienie było piękne!    

Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 
marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki                 
o równouprawnienie kobiet. 

Święto to zostało ustanowione dla 
upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, 
pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 
roku w Nowym Jorku domagały się praw 
wyborczych i polepszenia warunków pracy. 
Właściciel fabryki zamknął strajkujące w 
pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem 
uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego poŜaru 
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zginęło 129 kobiet. 

W dniu 8 marca 1910 roku na zjeździe w Kopenhadze z inicjatywy 
Klary Zetkin ustanowiono święto wszystkich kobiet. Po raz pierwszy święto 
to obchodzono 8 marca 1911. W Polsce szczególnie popularne w okresie 
PRL.  

Wszystkie kobietki – te najmłodsze i te starsze dziękują za pamięć 
 i kwiaty w tym wyjątkowym dniu. 

Zwyczajowo w tym dniu męŜczyźni powinni wręczać kobietom 
upominki, w PRL takim szablonowym upominkiem były goździk i rajstopy.  
W niektórych państwach, w których obchodzone jest to święto, odbywają się 
manifestacje feministek domagających się zrównania statusu kobiet                    
i męŜczyzn w społeczeństwie, a w szczególności w miejscu pracy. 

W Republice Federalnej Niemiec od 1986 roku utarł się zwyczaj 
wręczania w tym dniu kobietom róŜ; hasłem święta w tamtym roku było "Wir 
wollen Brot und Rosen" ("Chcemy chleba i róŜ"). W Polsce imprezy te 
określane są przez manifestujące kobiety mianem Manify. 

W staroŜytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono 
Matronalia, święto związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem            
i płodnością. 

Światowy Dzień MęŜczyzn - to święto obchodzone 19 września w 
Trinidadzie i Tobago. Tradycja obchodzenia tego święta została 
zapoczątkowana w 1999 roku, prawdopodobnie w odpowiedzi na 
analogiczne święto Dnia Kobiet.

Święto obchodzone jest:  

• Brazylia - 15 lipca  
• Ukraina - 23 lutego  
• Indie - 19 listopada  
• Rumunia - 9 marca  
• Norwegia - 9 września  
• Kanada - 25 listopada  
• Polska - 10 marca  

Tulipan wraz z najlepszymi Ŝyczeniami  dla 

wszystkich męŜczyzn… 
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USA: Wielkanoc w kapeluszu  
Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych nie jest tak waŜna jak w Polsce 
opowiada Bernard Prokop, Amerykanin, który od kilku lat uczy we 
Wrocławiu angielskiego. - NajwaŜniejsze jest BoŜe Narodzenie, potem 
Święto Dziękczynienia, Niepodległości i dopiero w dalszej kolejności jest 
Wielkanoc.  
Święta to tylko jeden dzień - niedziela. DuŜo wcześniej kobiety kupują na ten 
dzień eleganckie kreacje, Ŝeby potem pokazać się w nich w kościele. Jest to 
równieŜ jedyny dzień w roku, kiedy moŜna w USA zobaczyć kobietę w 
kapeluszu (takie wielkanocne nakrycie głowy nazywa się Easter Bonnet). 
Wielkanoc spędza się z rodziną, ale nie są to tak rodzinne święta jak BoŜe 
Narodzenie, kiedy przy jednym stole spotykają się całe pokolenia. Oprócz 
jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast nie ma specjalnych potraw.  
Kiedy jajka są juŜ pomalowane, rodzice (a właściwie zając, czyli Easter 
Bunny) chowają je przed dziećmi w najróŜniejszych miejscach w domu lub 
ogrodzie. Pociechy mają za zadanie znaleźć wszystkie pisanki,  a potem 
mogą je wszystkie zjeść. Co roku grupka biednych dzieci moŜe uczestniczyć                     
w szukaniu jajek ukrytych w Białym Domu (Easter Egg Hunt). Zajączek 
przynosi dzieciom prezenty: w wielkanocnym koszyczku znajdą się 
najczęściej słodycze, owoce oraz drobne upominki.  
 
Meksyk: Dwa tygodnie wolnego  
- Meksyk jako kraj w większości katolicki świętuje Wielkanoc jako dzień 
szczególny - wspomina Aneta Rutz, która przez 11 lat mieszkała w tym 
kraju. - Tradycje wywodzą się jeszcze z czasów konkwisty, a więc 
przypominają niekiedy XV-wieczną Europę.  
Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. 
Meksykanie uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm. Później gałązki te 
- podobnie jak w Polsce - spala się i w Popielec przyszłego roku 
wykorzystuje jako popiół do posypywania głów.  
W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki 
ukrzyŜowania Jezusa. Nie ma w Meksyku zwyczaju malowania i święcenia 
jajek, choć coraz częściej pod wpływem kultury amerykańskiej dzieci dostają 
wielkanocne zajączki z czekolady.  
Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto do późnej nocy: pokazy 
sztucznych ogni na rynkach, zabawy w wesołym miasteczku, jedzenie 
tradycyjnych potraw z ulicznych budek. Od poniedziałku wielkanocnego 
rozpoczyna się Semana Pascua - Tydzień Paschalny. Semana Santa i Semana 
Pascua to dwa tygodnie wolne od pracy i szkoły!  
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- Większość mieszkańców miast wyjeŜdŜa nad morze: temperatura wody 
przekracza 20 stopni. DuŜe miasta podczas świąt są wyludnione, a nocleg nad 
morzem trzeba rezerwować dwa miesiące wcześniej.  
 
Szwajcaria: Jagnięcina i zające z czekolady  
- Na Wielkanoc bawimy się w chowanie dekorowanych jajek w ogrodzie - 
opisuje Christine Oberson, mieszkanka francuskojęzycznej części Szwajcarii. 
- Potem szukają ich wszyscy: dorośli i dzieci. Kto odnajdzie najwięcej, 
zostaje zwycięzcą "jajecznego wyścigu". 
W niedzielę cała rodzina spotyka się przy stole na świątecznym obiedzie. 
Najczęściej je się jagnięcinę, czyli wielkanocnego baranka, a takŜe duŜo jajek 
i... zajęcy z czekolady - np. produkowanych przez szwajcarską firmę Lindt. 
Piecze się teŜ specjalne ciasta, a niektóre z nich przypominają polskie 
mazurki. Dzieci dostają drobne prezenty, zajmują się teŜ dekorowaniem jajek 
(popularne są kalkomanie).  
 
Wielka Brytania: Snickersy zamiast jaj  
- Wielkanoc? Niestety, w Anglii dość nudna - mówi Elaine Horyza                         
z Wrocławskiej Szkoły Językowej. - Nie mamy specjalnego ciasta ani 
zwyczajów. Jedynie jajka wielkanocne: z czekolady, puste w środku. Do 
środka wkłada się rozmaite smakołyki i w niedzielny poranek obdarowuje się 
takimi jajkami domowników, najczęściej dzieci. Easter eggs kupuje się 
gotowe w sklepach. Mogą być róŜnych rozmiarów, najczęściej jednak o 
długości ok. 10 cm. - Nawet ten jeden zwyczaj zdąŜył się juŜ mocno 
skomercjalizować - kiwa głową Elaine. - Wielkie kompanie prześcigają się w 
produkowaniu zestawów wielkanocnych. I zamiast jajka otrzymujemy np. 
wielkanocne pudło snickersów.  
 
Czechy: Szmigrus z pomlazkami  
Świętuje się w Czechach tylko wielkanocny poniedziałek. W niektórych 
wiejskich regionach dniem szczególnym jest teŜ Wielki Czwartek, zwany 
zielonym czwartkiem, ale wielkoczwartkowe obyczaje są w odwrocie, 
zachowały się ich resztki w nielicznych wsiach.  
Polski stół obficie zastawiony cięŜkimi potrawami i związany z nim obyczaj 
dwudniowego biesiadowania od rana do wieczora jest w Czechach nieznany. 
Są natomiast specjalne wielkanocne wypieki oraz specjalne wielkanocne 
słodycze.  
Na wsi, tam, gdzie zachowały się tradycje "zielonego czwartku", tego dnia 
podaje się na obiad pokrzywę przyrządzoną podobnie jak szpinak. Z innych 
zielonoczwartkowych obrzędów nic się juŜ nie zachowało. W Wielki Piątek 
maluje się pisanki, piecze się teŜ baranki z ciasta i kupuje w sklepach 
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słodycze, które wraz z barankami  i pisankami ustawione będą na 
wielkanocnym stole.  
W sobotę i niedzielę ludzie idą do kościoła, ale poza tym spędzają te dni tak 
samo jak inne soboty i niedzielę. Święta w czeskich wsiach zaczynają się w 
poniedziałek rano. Zwą się? szmirus?, znać tu podobieństwo do naszego 
śmigusa. Dorośli tego dnia czekają w domach, bo chłopcy kilkuosobowymi 
grupkami objeŜdŜają, czym kto ma, te domy, w których są ich rówieśnice. 
Niosą z sobą pomlazki, czyli warkocze splecione z trzech, pięciu, siedmiu lub 
dziewięciu wierzbowych gałązek. Dziewczyny oblewają ich z okien wodą, 
ale chłopcy, nie bacząc na to, wpadają do domu i ścigają piszczące i kryjące 
się po kątach dziewczyny, Ŝeby je wysmagać pomlazkami.  
- Całe nogi miałyśmy w pręgach od pomlazek - wspominała Wielkanoc 
starsza kobieta, która młodość spędziła we wsi w południowych Morawach. - 
Im która ładniejsza, tym więcej dostawała.  
W niektórych regionach Czech zamiast pomlazkami plecionymi            
z wierzbowych gałązek chłopcy biją dziewczęta długimi gałęziami jałowca, 
twardymi, spręŜystymi i okrytymi ostrymi szpilkami. Obite dziewczyny 
chłopcy wynoszą z domów i wrzucają do strumyków lub potoków, jeśli płyną 
w pobliŜu zagród. Tam, gdzie nie ma rzeczek czy strumieni, pławią je                       
w cebrzykach, wannach napełnionych wcześniej wodą przez rodziców panien 
na wydaniu. Kiedy juŜ dziewczyny są wysmagane i zmoczone, zaczyna się 
poczęstunek. Chłopcy biorą sobie ze stołu po pisance i garstce słodyczy albo 
kawałku baranka z ciasta, a gospodarz częstuje ich palenką. Palenka to 
wódka pędzona w domach ze śliwek, moreli lub wiśni. dziewczyny 
tymczasem wiąŜą na pomlazkach kokardki z karbowanej bibułki.  
W miastach, podobnie jak na wsi, w piątek maluje się pisanki. Pomlazek 
jednak nikt nie plecie, kupuje się je gotowe na przedświątecznych straganach. 
Wiejskie pomlazki to grube i spręŜyste bicze, pomlazki miejskie są krótkie, 
uplecione z cienkich gałązek i od razu ozdobione kokardkami z bibułki. 
Czesi kupują teŜ w piątek baranki z biszkoptowego ciasta, masowo 
wypiekane przez cukierników.  
Sobota i niedziela wielkanocna nie róŜnią się od innych weekendów. Ludzie 
wierzący idą w te dni do kościoła. W poniedziałek zastawia się świąteczny 
stół, ale inny niŜ w Polsce. Tworzą go baranki z ciasta  i słodycze, ozdabiają 
pomlazki. jest teŜ alkohol, rzadko domowa palenka, zwykle kupiona w 
sklepie śliwowica czy merunka (morelówka) albo po prostu wódka. Z tego 
stołu domownicy pojadają po trochę i popijają, ale nie siadają, Ŝeby 
biesiadować. Inaczej teŜ wygląda szmigrus. Obyczaj ten przejęły dzieci, 
zwykle chłopcy dziesięcio-, jedenasto- czy dwunastoletni. Chodzą od 
mieszkania do mieszkania z koszyczkami albo białymi serwetkami w rękach 
i śpiewają  
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wielkanocne piosenki. Gospodarze częstują ich jajkami i odrobiną słodyczy.  
I na wsi, i w mieście zachował się gdzieniegdzie taki sam jak u nas konkurs 
w rozbijaniu pisanek uderzeniem jednej o drugą, Ŝeby sprawdzić, czyja 
mocniejsza.  
 
Szwecja: Glad pask...  
... czyli "wesołych świąt" Ŝyczą sobie Szwedzi przy okazji Wielkanocy. Dla 
Szwedów te święta to po prostu cztery dni wolne od pracy. Na targowiskach 
pojawiają się "paskris" - gałązki brzozy przyozdobione kolorowymi 
piórkami. Czasem takimi gałązkami bije się domowników w Wielki Piątek - 
na pamiątkę biczowania Chrystusa. Trudno o potrawy tradycyjnie postne, bo 
Szwedzi zawsze jadali skromnie: śledzie z otrębami, solone łososiowe 
grzbiety, sztokfisze (suszone ryby), potrawy z jaj i semlor - bułeczki pszenne                   
z kminkiem lub cynamonem zalewane na talerzu gorącym mlekiem (teraz 
wzbogaca je się bitą śmietaną i masą migdałową).  
Dawniej w Wielki Czwartek i Piątek obowiązywał szwedzkich parobków 
zakaz jedzenia mleka, śmietany, masła. Wszyscy odmawiali sobie mięsa               
w Wielki Piątek - trzeba było zadowolić się grochem na wodzie i śledziem. 
Wielka Sobota to jakby dzień wigilijny - w godzinach popołudniowych 
spoŜywa się obiad. Stół wówczas obfituje w potrawy z jajek i ryb, ale juŜ 
bardziej wykwintne. A w Wielką Niedzielę czas na ucztowanie: mogą to być 
potrawy mięsne, rybne albo pizza. W południowej Szwecji malowano jajka 
juŜ w XVII wieku i zwyczaj przetrwał do tej pory, choć najczęściej w tych 
rodzinach, w których są dzieci, bo wspólne barwienie jaj za pomocą 
dębowych liści, kłosów zbóŜ, łupin cebuli to świetna zabawa. Ciągle Ŝywym 
zwyczajem są Paskkaerringar, czyli baby wielkanocne: wiedźmy, za które 
przebierają się w Wielką Sobotę dziewczęta. Trochę na pamiątkę pogańskich 
czasów, gdy szczególnie w okresie wielkanocnym wzmoŜoną aktywność 
przejawiały złe moce. Teraz te "złe moce" wyciągają z maminych szaf stare 
ciuchy, odpowiednio się charakteryzują, wynajdują miotły i chodzą od domu 
do domu, zbierając do czajniczków drobne pieniądze i słodycze.  
 
Niemcy: Po wodę w milczeniu  
Steffi Wróbel, kierowniczka chóru niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-
Społecznego: - Z dzieciństwa najbardziej pamiętam szukanie przez dzieci 
"gniazdek" pochowanych w domu czy w ogrodzie. W tych specjalnie 
przygotowanych i dekorowanych kolorowych koszyczkach znajdowały się 
prezenty, jajka, zajączki. Czasem dla Ŝartu przygotowywano gniazdka takŜe  
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starszym, chowając je np. na drzewach. Pamiętam teŜ, Ŝe w Wielki Piątek 
rano moja mama szła do pobliskiego strumyczka po wodę do mycia. Musiała 
to robić w milczeniu - nie wolno jej było się odezwać aŜ do momentu, gdy 
wszyscy domownicy umyli się w przyniesionej wodzie. A potrawy 
wielkanocne? Baby droŜdŜowe, dobra pieczeń, knedle, sernik, dobra 
kiełbasa... 

                                                                 oprac. Agnieszka Pytel 

Stanisław Moniuszko, herbu Lubicz (ur. 5 maja 
1819 w Ubielu koło Mińska, zm. 4 czerwca 1872  
w Warszawie), polski kompozytor, dyrygent, 
pedagog; autor pieśni, operetek, baletów i oper 
przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami 
ludowymi; twórca opery narodowej. Gdy w roku 
1827 rodzina przyszłego kompozytora przeniosła 
się do Warszawy Moniuszko jako ośmioletni 
chłopiec rozpoczął naukę muzyki u Augusta 
Freyera, organisty w Kościele ewangelicko-
augsburskim. Po trzech latach rodzina 
przeprowadziła się do Mińska, gdzie Stanisław 
kontynuował naukę u Czesława Stefanowicza. W 

1837 wyjechał do Berlina, aby kształcić się muzycznie u Carla Friedricha 
Rungenhagena, u którego studia ukończył w Berlinie w 1840 r. Następnie 
zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i 
organizator Ŝycia muzycznego  
w mieście. W 1858 r. przenosi się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie 
obejmuje stanowisko dyrygenta opery.  
 
 
 
 
 
 

Jednocześnie od 1864 r. był wykładowcą w Instytucie Muzycznym 
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w Warszawie. Zmarł na atak serca w 1872 r. Pogrzeb artysty stał się 
jednocześnie manifestacją narodową.

Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego utworów drobnych jest cykl 
dwunastu śpiewników domowych , zawierających pieśni do słów róŜnych 
poetów polskich i obcych (w tłumaczeniu polskim) oraz do słów ludowych -  
w sumie 268 pieśni. 

Najwi ększe dzieła  
• opery  

o Halka (premiera wersji 2-aktowej 1848, wersji 4-aktowej 1858)  

o Flis (premiera 1858)  
o Hrabina (premiera 1860)  
o Verbum nobile (premiera 1861)  
o Straszny Dwór (premiera 1865)  
o Paria (premiera 1868)  
o Rokiczana (nieukończona)  

• balety  
o Na kwaterunku  
o Figle szatana  

Ten test zawiera tylko cztery krótkie pytania, ale odpowiedzi na pewno 
Cię zaskoczą. Nie oszukuj samego siebie tylko, dlatego, Ŝe jesteś ciekawy 
odpowiedzi. Twój umysł i Twoje uczucia są jak spadochron:  

Najlepiej gdy są otwarte. Ten test jest takŜe dobrą zabawą,  ale tylko wtedy gdy 
dokładnie przestrzegasz poleceń.  

POMYŚL SOBIE śYCZENIE ZANIM ZACZNIESZ !=D 

 UWAGA!!!Odpowiadaj na pytania w kolejności. To tylko cztery pytania i jeśli 
przeczytasz je wcześniej Twoje odpowiedzi nie będą szczere. 

>Weź kartkę i ołówek i zapisuj swoje odpowiedzi. Będziesz ich potem potrzebować.  

>To jest powaŜny test pytań i odpowiedzi, który powie Ci wiele prawdy o Tobie 
samym. Odpowiadaj na pytania zgodnie ze swoimi uczuciami. 

A więc ??? Zaczynamy…  

 1.Uporządkuj następujących pięć zwierząt w wymyślonej przez siebie kolejności. 
Zapisz to! 

a)krowa b)tygrys c)owca d)koń e)świnia 
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2. Dla kaŜdego z poniŜszych słów dopisz jedno określenie, 

Które pierwsze przychodzi Ci na myśl w związku 
z nim 

(Np. Koń - zły, biegnie) 

a)pies b)kot c)szczur d)kawa e)morze 

 

3.Pomyśl o ludziach, z 
którymi się znasz i 
porównaj ich 

Z następującymi kolorami Np. róŜowy-Piotr. 

Nie moŜna porównać jednej osoby do dwóch kolorów! 

a)Ŝółty b)pomarańczowy c)czerwony d)biały e)zielony 

 

Na koniec zapisz sobie Twoją ulubioną liczbę i Twój ulubiony dzień tygodnia. 
Gotowe? 

Przeczytaj teraz interpretację Twoich odpowiedzi. 

Ale najpierw powtórz swoje Ŝyczenie. =D 

Odpowiedzi: 

Pierwsze pytanie odzwierciedla priorytety w Twoim Ŝyciu: 

a)KROWA-oznacza karierę 

b)TYGRYS-oznacza honor, dumę 

c)OWCA-oznacza miłość 

d)KOŃ-oznacza rodzinę 

e)ŚWINIA-oznacza pieniądze 

DRUGIE PYTANIE:  

a)        Opis psa to Twoja własna osobowość 

b)       Opis kota to osobowość Twojego partnera  

c)        Opis szczura to osobowość Twojego wroga  

d)       Opis kawy to opis Twojej sytuacji finansowej 

e)        Opis morza to opis Twojego własnego Ŝycia  

TRZECIE PYTANIE: 
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a)Ŝółty: ta osoba nigdy Cię nie zapomni 

b)Czerwony: tą osobę naprawdę kochasz 

c)Pomarańczowy: tą osobę uwaŜasz za prawdziwego przyjaciela 

d)Biały: to pokrewna dusza 

e)Zielony : ktoś kogo będziesz wspominać całe Ŝycie 

PrzekaŜ ten test przynajmniej do tylu osób ile wynosi Twoja ulubiona liczba,             
a Twoje Ŝyczenie spełni się w tym dniu tygodnia, który jest Twoim 
ulubionym.  

 
Dwa wielkie kluby walcz ą o 
Boruca?! 
Manchester United i Arsenal Londyn 
wyraziły zainteresowanie bramkarzem 
reprezentacji Polski Arturem Borucem 
– donoszą media brytyjskie. 
 
Podobno wielkim zwolennikiem 
zatrudnienia naszego bramkarza jest menedŜer Aresenalu Arsene 
Wenger. Według brytyjskiej prasy bacznie poczynaniom Polaka 
przygląda się takŜe opiekun Machesteru sir Alex Ferguson. 
Arsenal i MU są to kolejnymi klubami po AC Milan, które chciałby 
widzieć w swoich szeregach Polaka. Boruc w grudniu przedłuŜył do 
2011 roku umowę z Celtickiem 

SKOKI NARCIARSKIE: Zmiany w kadrze 
szkoleniowców??! 

Coraz głośniej mówi się o tym, Ŝe pozycja Hannu Lepistoe, fińskiego 
szkoleniowca polskich skoczków narciarskich, jest coraz bardziej 
zagroŜona. W obronie tego trenera staje jednak Adam Małysz.  
- Nie mam Hannu nic do zarzucenia. Podoba mi się u niego to, Ŝe 
potrafi się przyznać do błędu. Często trenerzy z jego doświadczeniem 
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tego nie umieją. Dla mnie on jest wielkim trenerem. Dobrze mi się z 
nim pracuje i myślę, Ŝe pozostanie na stanowisku - powiedział Małysz.  
Co będzie dalej z Hannu Lepistoe? Czas pokaŜe. 
 

Lp.  zawodnik  kraj  pkt.  

1. Thomas Morgenstern Austria 1632 

2. Gregor Schlierenzauer Austria 1031 

3. Janne Ahonen Finlandia 969 

7. Andreas Kuettel Szwajca  

8. Anders Jacobsen Norwegia  

9. Simon Ammann Szwajcaria  

10. Bjoern Einar Romoeren Norwegia  

13. Adam Małysz  Polska  475 

27. Kamil Stoch  Polska  144 

69. Stefan Hula  Polska  10 

74. Marcin Bachleda  Polska  5 

 

Superluksusowe coupe
Rolls-Royce Phantom Coupé w chwili 
pojawienia się na rynku będzie jednym 
z najdroŜszych aut na świecie. Za 
brytyjski luksus w najwy Ŝszym 
wydaniu przyjdzie zapłacić ok. 350 tys. 
euro (1,26 mln zł).   

Latem Phantom Coupé dołączy do 
oferowanego juŜ sedana i kabrioleta 

(Drophead Coupé). Podobnie jak odmiana z otwieranym dachem, ma 
być autem dla kierowcy, a nie pasaŜera woŜonego na tylnej kanapie. 
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Stąd nieco bardziej sportowy charakter, o ile w przypadku Rollsa w 
ogólne moŜna uŜyć takiego sformułowania.  

Rozstaw osi zmniejszono, aby dodać Phantomem łatwiej było 
manewrować. O zwinności prawdziwie sportowego samochodu 
moŜna jednak zapomnieć, bo pojazd ma 561 cm długości. 

Po zajęciu miejsca w środku 
kierowca moŜe zamknąć drzwi na 
dwa sposoby: albo tradycyjnie, 
przez pociągnięcie za klamkę, albo 
wciskając guzik znajdujący się tuŜ 
przy trójkątnej szybce w przednim 
rogu auta.  

Wnętrze wykończono najwyŜszej jakości skórą, szlachetnym drewnem 
(m.in. mahoń, orzech, drzewo róŜane) i chromem. Zestaw car-audio 
składa się z odtwarzacza CD z 6-płytową zmieniarką, 15 głośników 
(dwa niskotonowe subwoofery za siedzeniami plus 13 średnio - i 
wysokotonowych) oraz 9 - kanałowego wzmacniacza, który przenosi 
na nie 420 W.  

W ramach nadania indywidualnego charakteru swojemu autu, 
właściciel Phantoma Coupé moŜe zamówić wyściółkę dachu imitującą 
rozgwieŜdŜone nocne niebo. la kierowcy, a nie pasaŜera woŜonego 
na tylnej kanapie. Stąd nieco bardziej sportowy charakter, o ile w 
przypadku Rollsa w ogólne moŜna uŜyć takiego sformułowania.  

Rozstaw osi zmniejszono, aby dodać Phantomem łatwiej było 
manewrować. O zwinności prawdziwie sportowego samochodu 
moŜna jednak zapomnieć, bo pojazd ma 561 cm długości. 

 Po zajęciu miejsca w środku kierowca moŜe zamknąć drzwi na dwa 
sposoby: albo tradycyjnie, przez pociągnięcie za klamkę, albo 
wciskając guzik znajdujący się tuŜ przy trójkątnej szybce w przednim 

rogu auta.  

Wnętrze wykończono najwyŜszej jakości 
skórą, szlachetnym drewnem (m.in. 
mahoń, orzech, drzewo róŜane) i 
chromem. Zestaw car-audio składa się z 
odtwarzacza CD z 6-płytową zmieniarką, 
15 głośników (dwa niskotonowe 

subwoofery za siedzeniami plus 13 średnio- i wysokotonowych) oraz 
9- kanałowego wzmacniacza, który przenosi na nie 420 W.  
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W ramach nadania indywidualnego charakteru swojemu autu, 
właściciel Phantoma Coupé moŜe zamówić wyściółkę dachu imitującą 
rozgwieŜdŜone nocne niebo. BagaŜnik ma pojemność 395 l. 
Zastosowano w nim platformę, na której po wysunięciu mogą usiąść 
dwie osoby. Z powodzeniem daje się ona teŜ wykorzystywać jako 
stolik piknikowy (udźwig do 150 kg).   

Sercem Phantoma Coupé jest benzynowy silnik V12 o 

pojemności 6,75 l. Rozwija on moc 460 KM (przy 5350 obr./min), a 
maksymalny moment obrotowy wynosi 720 Nm (przy 3500 obr./min). I 
chociaŜ Phantom Coupé jest równie opływowy co Polonez Caro 
(współczynnik oporu powietrza 0,36), a jego masa wynosi 2,6 tony, to 
pierwsza setka pojawia się na liczniku po 5,8 sekundy, a prędkość 
maksymalna wynosi 250 km/h. 

 

Ciekawostki naukowe 
10 najwi ększych osi ągni ęć światowej nauki w 2007  

Genomy poszczególnych ludzi róŜnią się bardziej, niŜ dotąd sądzili naukowcy - 
to odkrycie zostało uznane przez tygodnik "Science" za największe wydarzenie 
naukowe roku 2007.  

Coraz lepsze i tańsze techniki odczytywania naszego genomu dają naukowcom 
materiał porównawczy. Okazało się, Ŝe nawet niewielkie "jednoliterowe" zmiany               
w sekwencji nukleotydów mają powaŜne następstwa dla działania genów, a 
ludzie są bardziej zróŜnicowani pod względem genetycznym, niŜ się dotąd 
wydawało.  

Dzięki większej dostępności badań moŜna będzie wcześnie zapobiegać 
chorobom - jednak mogą pojawić się przypadki dyskryminacji ze względu na 
zwiększone ryzyko zachorowania. A oto 9 innych waŜnych osiągnięć 
naukowych:  

2.ODMŁODZONE KOMÓRKI. Amerykańskim i japońskim genetykom udało się 
"przeprogramować" komórki skóry, cofając je w rozwoju do etapu 
odpowiadającego płodowym komórkom macierzystym. Być moŜe ta metoda 
umoŜliwi leczenie licznych chorób, zwłaszcza genetycznych - bez konieczności 
posługiwania się komórkami ludzkich zarodków (co budzi zastrzeŜenia etyczne).  
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3.PROTONY z CZARNYCH DZIUR. Udało się wyjaśnić tajemnicę 
promieniowania kosmicznego - docierających do naszej planety cząstek 
elementarnych - protonów -                 o energii 100 milionów razy większej niŜ 
moŜliwa do uzyskania w najpotęŜniejszych ziemskich akceleratorach. Według 
naukowców z argentyńskiego Obserwatorium Pierre'a Augera źródłem tego 
promieniowania są czarne dziury ulokowane w centrach galaktyk, odległych od 
Ziemi o setki milionów lat świetlnych.  
 
4.RECEPTOR ADRENALINY. Po prawie 20 latach badań udało się poznać 
strukturę przestrzenną receptora adrenergicznego beta 2, jednego z 
najwaŜniejszych w naszych komórkach. Dzięki temu powstaną skuteczniejsze 
leki stosowane w alergii  i chorobach serca.  
 
5.NASTĘPCY KRZEMU. Tlenki metali przejściowych dzięki moŜliwości niemal 
dowolnej modyfikacji swoich właściwości elektrycznych mogą zastąpić krzem,                     
z którego powstają dzisiejsze mikroprocesory.  

6.SPINOWY EFEKT HALLA. Manipulacje spinem elektronów mogą 
doprowadzić do przełomu w elektronice - między innymi powstania komputerów 
kwantowych, o znacznie większych moŜliwościach niŜ obecnie istniejące.  

7.LIMFOCYTOWE SZCZEPIONKI. Poznanie białek, które decydują o tempie 
reakcji na zagroŜenie ze strony limfocytów T powinno doprowadzić do 
opracowania lepszych, dłuŜej działających szczepionek, w tym takŜe 
szczepionek przeciw nowotworom.  

8.NOWE METODY SYNTEZY. Dzięki nowym metodom syntezy chemicznej(np. 
opracowanemu w tym roku procesowi wytwarzanie amidów z alkoholi i amin), 
będzie moŜna łatwiej i taniej otrzymywać między innymi róŜne leki.  

9.NIE MA PRZYSZŁOSCI BEZ PRZESZŁOŚCI. Okazało się, Ŝe za 
wspomnienia i planowanie przyszłości odpowiadają te same rejony mózgu - z 
fragmentów wspomnień tworzymy wizje przyszłych zamierzeń.  

10.GENETYCZNE WARCABY. Analizując grę w warcaby, kanadyjscy naukowcy 
opracowali algorytmy, które moŜna wykorzystać miedzy innymi do 
rozszyfrowania ludzkiego DNA. Zdaniem redakcji "Science", w roku 2008 
najbardziej obiecującymi dziedzinami będą badania prowadzone w Genewie z 
Ŝyciem nowego akceleratora Large Hadron Collider (LHC), badania dotyczące 
mikroRNA, sztucznie tworzonych komórek, rozszyfrowywania DNA wymarłych 
organizmów, multiferroików - materiałów o nietypowych właściwościach 
fizycznych, prace nad mikrobami zamieszkującymi ludzkie ciało oraz sieciami 
neuronowymi.(PAP) 

*************************************************** ******** 
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA  

Pięciometrowy pyton połknął psa na oczach dzieci 

Pięciometrowy pyton przez kilka dni wypatrywał domowego psa, nim 
zaatakował go i połknął w całości na oczach przeraŜonych dzieci - donoszą 
australijskie media powołując się na opinie ekspertów od dzikich zwierząt. 
Makabryczna scena rozegrała się w okolicach miejscowości Kuranda                       
w północnej części stanu Queensland. Siedmioletnia dziewczynka i 5-letni 
chłopiec wybierali się w poniedziałkowy ranek do pobliskiego sklepu, gdy 
przed ich domem rozegrała się scena jak z horroru. Gdy otworzyli drzwi 
wyjściowe, wyłonił się zza nich przyczajony wąŜ i zaatakował 
towarzyszącego im psa, mieszańca rasy terrier i chihuahua. Zwierzę zostało 
połknięte                       w całości. Stuart Douglas, właściciel miejscowego 
zoo uwaŜa, Ŝe tego typu ataki są rzadkością. - Pytony z tych terenów 
najczęściej polują na walabie, mniejszych krewnych kangurów. Wyjątkowo 
zapuszczają się na tereny zamieszkane przez ludzi. W tej sytuacji pyton 
musiał się czaić wiele dni, nim zaatakował. Według relacji właścicieli, kilka 
dni przed zdarzeniem pyton był widziany w pobliŜu psiego legowiska. 

Największy hamburger na świecie! 

Zrobiony oczywiście w Ameryce! 12 godzin przygotowań, 60 kilogramów 
kanapki. Nowy rekord świata właśnie został pobity? Właściciele restauracji                
z okolic Detroit uwaŜają, Ŝe są autorami nowego rekordu na największego 
moŜliwego do kupienia hamburgera. Po 12 godzinach pracy w kuchni 
powstał hamburger-gigant, z wołowiną, bekonem i serem. WaŜył aŜ 60 
kilogramów i kosztował aŜ... 350 dolarów! Właściciel restauracji, Steve 
Mallie, mówi, Ŝe chciał pokazać, Ŝe jego hamburgery są najlepsze i 
największe. Jeśli wszystko zostanie oficjalnie zbadane i potwierdzone, Mallie 
będzie nowym rekordzistą świata! Pobije tym samym zeszłoroczny wyczyn, 
czyli 55 kilogramową kanapkę zrobioną w Denny's Beer Barrel Pub. 

Reanimacja tygrysa metodą... usta-usta 
Mały tygrys z Halle w środkowych Niemczech zawdzięcza Ŝycie 
błyskawicznej reakcji studentki medycyny i... oddychaniu metodą usta-usta. 
Nietypowa akcja ratunkowa miała miejsce w tamtejszym ogrodzie 
zoologicznym. W czasie karmienia, trzymiesięcznemu tygrysowi utkwił                  
w przełyku kawałek mięsa. Zwierzę zadławiło się i straciło przytomność. 
Zdarzenie obserwowała studentka medycyny, która z synem zwiedzała zoo. 
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Dziewczyna przekonała opiekunów tygrysiątka, Ŝe trzeba działać 
natychmiast, a nie czekać na przyjazd weterynarza. Wpuszczona przez 
personel na wybieg dla dzikich kotów wykonała tygrysowi masaŜ serca i 
sztuczne oddychanie metodą usta - usta. Reanimacja odniosła skutek. Po 
pięciu minutach mały tygrys odzyskał przytomność. 

oprac. Aneta Pióro

Kolega pyta więźnia: 
- Więc jak do tego doszło? 
- Jak wchodziłem do środka, zacząłem wiercić kasę wiertarką, nagle słyszę 
dźwięk radiowozów, wziąłem sprzęt, pobiegłem na zewnątrz i schowałem się 
do klatki schodowej kilka bloków dalej. 
- To jak cię wytropili? 
- Przez przedłuŜacz... 

*** 
Przypadkowy przechodzień zatrzymuje 
przypadkowego psychologa  i pyta. 
- Przepraszam bardzo, gdzie jest stacja PKP? 
Psycholog uśmiecha się i mówi. 
- Nie wiem. Ale cieszę się, Ŝe mogłem panu pomóc. 
 

*** 
W remizie dzwoni telefon.  
- Halo, straŜ poŜarna? Moja Ŝona próbowała dziś, jak się piecze mięso              
w naszej nowej kuchence i...  
- Dziękujemy, ale juŜ jesteśmy po obiedzie! 
 

*** 
- Co robisz w Sylwestra? 
- Idę do więzienia. 
- Znów wpadłeś? 
- Nie, ale Nowy Rok naleŜy spędzić z rodziną. 

 
*** 

Idzie facet przez most, patrzy, a w rzece tonie człowiek i woła: 
- Help!! Help!! 
A on na to: 
- Masz za swoje! Trzeba było się uczyć pływać, a nie angielskiego 
 

*** 



 25 
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny 
wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na 
korytarz i stawia w kącie.  
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają:  
- Czy moŜemy juŜ iść do domu?  
- A z jakiej racji?  
- No... skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie 
będzie, prawda? 

*** 
 
- Ile trwa chwila? 
- To zaleŜy. MoŜe trwać kilka sekund, a w ujęciu kosmicznym mogą to być i 
tysiące naszych lat. 
- To poŜycz mi stówę na chwilę. 
- Dobrze. Za chwilę. 

*** 
 
W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta 
nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam  
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.     

Walentynki – święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa 
„walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych, ale 
takŜe… pszczelarzy i ludzi chorych min. na padaczkę. 

Walenty wymieniany jest w źródłach dwa razy, jako: 

• kapłan rzymski, ścięty w czasie prześladowań 

• oraz biskup Terni koło Rzymu. 

UwaŜa się, Ŝe to ta sama osoba. Przedstawiany najczęściej w stroju kapłana 
lub biskupa w momencie, gdy uzdrawia chłopca z padaczki. Słynął równieŜ z 
tego, iŜ udzielał ślubu zakochanym (niekoniecznie za zgodą rodziców!). 
Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych "walentynki" - wiersz albo 
wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się upominkami. W szczególności 
wiersze wysyłają męŜczyźni do kobiet. Współcześnie święto to zyskało 
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bardzo komercyjny charakter. Do Polski zapoŜyczone zostało z kultury 
francuskiej i krajów anglosaskich w latach 90. XX wieku. 
 
Wręczając kwiaty, i to nie tylko z okazji tego święta, naleŜy pamiętać             
o symbolice kolorów. 
 
Biały - czystość, jasność, kontakt z wyŜszym poziomem świadomości 
 
śółty - uczucia takie jak wściekłość, zazdrość, zawiść, nienawiść, miłość, 
szczęście, radość 
 
Pomarańczowy -łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wraŜliwość 
 
Czerwony - agresja, trzeźwe spojrzenie na świat, aktywność 
 
Niebieski - intelekt, zdolność do ogólnego spojrzenia na problem, 
kreatywność, spontaniczność 
Liliowy  – kontakt ze sferą duchową. 

 

DEDYKACJE 
WALENTYNKOWE 
Dla naszych kolegów z klasy I gimnazjum 
wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek 
– koleŜanki z klasy. 

Dla przyjaciółki Ani Kuś – przyjaciółka 

Od Kasi Dwornik dla psiapsiółki Ilusi. (i 
nawzajem)  

Od przyjaciółki Ani dla przyjaciółki Kasi. 

Dla wszystkich nauczycieli od wszystkich 
uczniów z I gimnazjum. 

Od Adriana Ficka dla wszystkich kibiców Białej Gwiazdy. 

Cudownych Walentynek. Angelika Madzi. 

Milutkiej Andzi od Madzi z okazji Walentynek. 

Od Piotrusia, Marcinka, Radzia i Kamilka dla pani Ani Jamróz. 
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Od dziewczyn z II gimnazjum dla chłopaków z II gim. 

Od Sylwii dla Neli. 

Walentynkowe Ŝyczenia dla panów wuefistów od zwariowanych dziewczyn  
z III a gimnazjum. 

Dla najlepszej klasy II gimnazjum od najlepszej wychowawczyni. 

Dla pani Michniewicz od dziewczyn z klasy VI a. 

Baran 

Przed tobą spokojniejszy miesiąc. Słońce zatacza swoja wędrówkę po Zodiaku i 
zbliŜa się do twojego znaku. Choć wiosna juŜ blisko, ty jednak moŜesz mieć mniej 
Ŝyciowej energii. Zamiast przemęczać się ponad miarę, zapragniesz więcej ciszy, 
odpoczynku i świętego spokoju. 

Byk 

W tym zodiakalnym miesiącu będziesz w optymistycznym, a nawet rewolucyjnym 
nastroju. Zastanowisz się, co moŜesz w swoim Ŝyciu zmienić, naprawić i polepszyć. 
Poczujesz przypływ sił i energii. Z niczym, co waŜne nie będziesz chciał zwlekać, a 
cudze opinie i rady przestaną mieć wpływ na twoje postępowanie. 

Bliźnięta 

Czeka cię miesiąc pełen pracy i waŜnych obowiązków. Nie załamuj się jednak, bo 
nie jest to wcale zła wiadomość. Za swoje zaangaŜowanie otrzymasz nagrodę. 
Pochwały, na jakie teraz zasłuŜysz, pozwolą ci potem leniuchować aŜ do lata. 

Rak 

Będziesz w dobrym nastroju i przypomnisz sobie o ambitnych planach. Miesiąc 
sprzyja szczęśliwym zbiegom okoliczności. Spotkasz sprzyjających ludzi, a kłopoty 
tym razem powinny cię ominąć. 

Lew 

Przed tobą spokojniejszy miesiąc. Staniesz się cierpliwszy i spokojniejszy, a 
wrogom trudniej będzie cię zdenerwować. Czas sprzyja porządkowaniu swoich 
spraw, a nawet kończeniu niechcianych znajomości. 

Panna 

W tym miesiącu zwrócisz większą uwagę na relacje, jakie łączą cię z ludźmi. 
Będziesz bardziej zgodny, uprzejmy, ale teŜ zaleŜny od decyzji, jakie podejmą róŜne 
osoby w twoim otoczeniu. 
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Waga 

Czeka cię teraz spokojniejszy miesiąc. Zastanowisz się, co warto w Ŝyciu zmienić         
i nad czym trzeba popracować. Kwinkunks Słońca sprzyja mądrym decyzjom, ale 
nie powinieneś być w stosunku do siebie samego zbyt surowy i krytyczny. 

Skorpion 

Czeka cię udany miesiąc. Słońce w trygonie do twojego znaku zodiaku sprawi, Ŝe 
waŜne sprawy wreszcie ruszą do przodu. Będziesz miał więcej sił i optymizmu,         
a korzystny wpływ innych planet sprzyjać będzie ciekawym znajomościom              
i udanym inwestycjom. 

Strzelec 

W tym miesiącu będziesz bronić swoich spraw przed róŜnymi wścibskimi osobami. 
Kwadratura Słońca sprawi, Ŝe przestaniesz być tak bardzo wyrozumiały dla cudzych 
słabości. Byle co moŜe cię zirytować. Dbaj więc o swoją wygodę i trzymaj się             
z daleka od ludzi, których zwyczajnie nie lubisz. 

KozioroŜec 

Odkryjesz nowe zainteresowania, a Ŝycie stanie się o wiele ciekawsze niŜ                    
w poprzednich miesiącach. Sekstyl Słońca wróŜy ci wiele towarzyskich spotkań               
i przyniesie powodzenie we wszystkich sprawach, jakimi zdąŜysz się teraz zająć. 

Wodnik  

Wiosna juŜ się zbliŜa, a ty poczujesz chęć do zabaw i niecodziennych przygód. 
Wszystko, o czym skrycie marzyłeś, teraz moŜe ci się przydarzyć. Nie bagatelizuj 
przypadków i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Wenus do 11.03 przebywa                
w twoim znaku! Przed tobą miesiąc, w którym na pewno nie będziesz narzekać na 
nudę i monotonię. 

Ryby 

Zapowiada się udany miesiąc. Wpadniesz na wiele odkrywczych pomysłów, 
spotkasz wielu ciekawych ludzi i poczujesz się po prostu lepiej. Słońce przebywa w 
twoim znaku zodiaku. Obdarzy cię pewnością siebie i duŜym urokiem osobistym, 
ale największe korzyści odniesiesz dopiero w drugiej połowie marca. 

Sentencja na miesi ąc marzec…  

 
„Świat naleŜy do ludzi, którzy mają odwagą 
marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje 
marzenia. I starają sią robić to jak najlepiej.”      
                                       — Paulo Coelho 
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Oto wyniki... 
 
I. Jozin   z bazin 30głosów 

II. Feel- Jak anioła głos      20głosów 

III. Rihanna- Don't stop the music 15głosów 

IV. Timbaland & One Republic- Apologize 12głosów 

 V. Ewa Farna- Tam gdzie nie ma dróg 12glosów 

VI. Leona Lewis- Bliding love 10głosów 

VII. Millenium- Day after day 10glosów 

VIII. Alicia Keys- No one 9glosow 

IX. Alex C- Doktarspieleu 9glosów 

X. Basshunder- Now you're gone 8głosow 

XI. East Clubbers- My love 8glosów 

XII. Millenium- You are the one 6głosów 

XIII. Grupa Operacyjna- Świr 6glosow 

 Oto pierwsze wydanie naszej SZKOLNEJ LISTY PRZBOJÓW. Mamy 
nadzieje, Ŝe pomysł wam się spodobał i Ŝe będzie moŜna ją ujrzeć w kaŜdej 
następnej gazetce „Spoko”. Łącznie oddano 143 głosy i aŜ 21% tj. 30 głosów, 
otrzymała piosenka „Jozin z bazin”,  pierwszy z hitów naszej SZKOLNEJ LISTY 
PRZEBOJÓW. Ale koniec przynudzania, oto tekst tego utworu! 

 
„Jozin z bazin” 

Jedu takhle tábořit škodou sto na 
Oravu.  
Spěchám, proto riskuji, projíždím přes 
Moravu.  
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z 
bažin,  

Jožin z bažin močálem se plíží,  
Jožin z bažin k vesnici se blíží,  
Jožin z bažin už si zuby brousí,  
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.  
Na Jožina z bažin, koho by to 
napadlo,  
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žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. 
 
Jožin z bažin močálem se plíží,  
Jožin z bažin k vesnici se blíží,  
Jožin z bažin už si zuby brousí,  
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.  
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, 
platí jen a pouze práškovací letadlo.  
 
Projížděl jsem dědinou cestou na 
Vizovice.  
Přivítal mě předseda, řek mi u 
slivovice:  
"Živého či mrtvého Jožina kdo 
přivede,  
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD.  
 

platí jen a pouze práškovací letadlo.  
 
Říkám: "Dej mi předsedo letadlo a 
prášek,  
Jožina ti přivedu, nevidím v tom 
háček.  
"Předseda mi vyhověl, ráno jsem se 
vznesl,  
na Jožina z letadla prášek pěkně 
klesl.  
 
Refren:Jožin z bažin už je celý bílý,  
Jožin z bažin z močálu ven pílí,  
Jožin z bažin dostal se na kámen,  
Jožin z bažin tady je s ním amen.  
Jožina jsem dohnal, už ho držím, 
johohó,  
dobré každé lóvé, prodám já ho do 
ZOO.  

Co wolisz w jajku? 

Pytanie nadzwyczaj banalne, ale jednak sprawiło nam wszystkim mnóstwo 
problemów… 

śółtko 42 głosy 

Białko 21 głosów  

Skorupkę 15 głosów  

Kurę 6 głosów  

Razem: 84 głosy 

W pewien czwartek wyruszyłyśmy na korytarze naszej szkoły w nieco 
zmienionym składzie, aby otrzymać odpowiedź na pytanie: „Co wolisz                 
w jajku: Ŝółtko czy białko?” 

Mimo wszystko pojedynek nie był zbyt zacięty. Nie padły Ŝadne groźby, nie 
kłóciliśmy się, nie trzeba było chodzić we kamizelkach kuloodpornych. Albo 
raczej - jajkoodpornych. Jak widać bezprecedensowo zwycięŜyło Ŝółtko. 
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To w takim razie, dlaczego lubimy tak Ŝółtko? MoŜe, dlaczego, Ŝe ma 
„wi ęcej smaku” niŜ białko (nie prawda!!- dop. zwolenniczki białka). To, 
dlaczego lubimy białko? A moŜe, dlatego, Ŝe jest mniej kaloryczne od 
Ŝółtka… (nie prawda!!- dop. zwolenniczki Ŝółtka) 

Mieliście bardzo ciekawe pomysły, jeśli chodzi o nasze pytanie. Chłopcy          
z klasy piątej długo upierali się, Ŝe najlepsza w jajku jest skorupka. Więc         
w końcu to dodałyśmy i ku naszemu zdziwieniu skorupka zaczęła zdobywać 
coraz więcej zwolenników. Ale skorupka to jeszcze nic. Męska część klasy          
II gimnazjum stwierdziła, Ŝe najlepszą częścią jajka jest kura. ☺ Z powodu 
ich wielkiego uporu dopisałyśmy jeszcze do naszej ankiety kurę. Niestety nie 
zdołała ona zdobyć zbyt wielkiego poparcia. Chyba, dlatego, Ŝe dodałyśmy ją 
za późno… 

 

 

 

 

 

 

REBUS : 

 

Rozwiązanie:           
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1.Nasza gazetka : ,,Gazetka . . . ``. 
2.Rwali ją babcia, dziadek, kotek, pies . 
3. Czeszemy je grzebieniem lub szczotką.               
4….pantera. 
5.Ssak Ŝyjący pod ziemia. 
6.Wielka powódź. 
7.Tysiąc kilogramów 
8.Przez nie nie dzielimy.                 
9.Okres 24 godzin. 
10.Poławiany skorupiak. 
11.Postać. 
12.Przejście na wyŜsze stanowisko. 
13.Polskie miasto lub rzeka. 
14.Sceniczne przedstawienie. 
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Kupon KrzyŜówki nr.6 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
 

……………………………… 
Hasło 


