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Nagroda 

10 marca 2010 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 4 
z numeru 64. Wylosowano uczennicę: Olę Bizoń z kl.III SP  
Hasło krzyŜówki brzmiało: „Walentynki”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

 

GMINNE ZAWODY NARCIARSKIE 
16 lutego 2010 r. odbyły sie Gminne Zawody w Narciarstwie Zjazdowym  
i Snowboardzie szkół podstawowych i gimnazjum na stoku Pracicy  
w Rzykach - Praciakach. Organizatorem tych zawodów była nasza szkoła, 
a dokładnie nauczyciele wych. fizycznego. Na starcie stanęło ok. 150 
zawodników. Rywalizacja przebiegała w 7 kategoriach. Najszybsi 
zawodnicy naszej szkoły to  

1. DRABIK PATRYK kl.III- zajął I m-ce w kat. chł.kl. I-IV 
 
2. MIZERA KONRAD kl. V -zajął IV m-ce w kat. chł. kl.V-VI 
 
3. PIETROŃ KAMILA kl.I G - zajęła II m-ce w kat. snowboard 
 
4. KLIMEK BARTŁOMIEJ kl.II G - zajął II m-ce w kat. chł gimnazjum 

Ta czwórka będzie reprezentować naszą szkołę, gminę i powiat na Wojewódzkich 
Zawodach w Narciarstwie i Snowboardzie, które odbędą sie w marcu na stoku  
w Kluszkowcach.  

 

XXXIII Zimowy Rajd Po Ziemi Andrychowskiej 
26 lutego uczniowie klas IIA gimnazjum i VIa SP wraz  
z wychowawczyniami wzięli udział w rajdzie zimowym. Trasa rajdu biegła 
z Zagórnika przez Pańską Górę do Andrychowa. W Andrychowie w MDK 
czekała na wędrowców ciepła herbatka i pyszny pączek oraz moc wraŜeń 
związanych z udziałem w róŜnych konkursach. 



 3 

 
Całą trasę dzielnie maszerowaliśmy 

Dziewczynki z obu klas wzięły udział w konkursie piosenki 
turystycznej i wyśpiewały sobie III miejsce, choć muszę przyznać, Ŝe 
konkurencja była duŜa i zwątpiliśmy wszyscy, Ŝe będziemy w czołówce. 
Nagrodą w konkursie jest piłka, na pewno nią zagramy na mecie rajdu 
wiosennego – na który zapraszam juŜ w kwietniu. 

 
Chwila odpoczynku na trasie                                                      

             mgr Marzena Michniewicz – Bąk 
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KĄCIK HISTORYCZNY 
marzec 1968r. 

Demonstracje studenckie  
w marcu 1968r. na terenie całej 
Polski były jedną z głównych 
przyczyn kryzysu politycznego 
rządu Władysława Gomułki. Choć 
sami protestujący mieli nikłą 
nadzieję na przezwycięŜenie 
załoŜeń systemu komunistycznego 
i strajkowali pod minimalistycznymi 

hasłami "Socjalizm – tak, wypaczenia – nie", zmienili świadomość znaczącej 
części młodej inteligencji polskiej. Ci, którzy zaczęli w tym czasie aktywną 
działalność polityczną, często pozostawali jej wierni przez długie lata. 
Zaowocowało to w roku 1980, gdy uczestnicy wydarzeń marcowych tworzyli 
zręby "Solidarności”. Historycy nie mają dziś wątpliwości, Ŝe Marzec nie był 
jedynie buntem studentów, lecz protestem całego pokolenia. Wśród ponad 
2700 osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami studenci stanowili mniej 
niŜ jedną czwartą. W protestach ulicznych wiodącą rolę odgrywali młodzi 
robotnicy oraz uczniowie szkół średnich. W całym kraju odnotowano liczne 
przypadki zbiórek pieniędzy i Ŝywności dla protestujących. 

Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść była demonstracja studentów 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie (30 stycznia 1968) 
przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reŜyserii Kazimierza 
Dejmka, granego w warszawskim Teatrze Narodowym.16 stycznia 
zawiadomiono go, Ŝe 30 stycznia odbędzie się ostatnie przedstawienie. Na 
spektaklu tym (jedenaste przedstawienie od premiery) był nadkomplet, 
głównie studenci. Przedstawienie co chwilę przerywały oklaski. Po 
zakończeniu spektaklu skandowano hasło "Niepodległość bez cenzury", 
wymyślone przez Karola Modzelewskiego. Rozlegały się takŜe okrzyki: 
"Chcemy kultury bez cenzury!". Po wyjściu z teatru ok. dwustuosobowy tłum 
(złoŜony w większości ze studentów) ruszył w kierunku pomnika Adama 
Mickiewicza z transparentami "śądamy dalszych przedstawień", który złoŜono 
u stóp pomnika. MO z początku nie interweniowała, dopiero po kilku minutach 
rozpędziła manifestację pałkami i aresztowała 35 manifestantów, z których 
dziewięciu pociągnięto do odpowiedzialności przed kolegium karno-
administracyjnym. Dwóch studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na 
wniosek ministra szkolnictwa wyŜszego Henryka Jabłońskiego, relegowano  
z uczelni za przedstawienie relacji z zajść reporterom prasy francuskiej. Byli to 
Adam Michnik i Henryk Szlajfer. Wydarzenie to miało miejsce 4 marca, a juŜ 8 
odbył się wiec na UW. Domagano się zaprzestania represji, przestrzegania 
konstytucji PRL; po zakończeniu wiecu nastąpiła interwencje ORMO i ZOMO; 
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szereg osób zostało brutalnie pobitych; zatrzymano 45 osób. Następnego 
dnia wieści o wydarzeniach na Uniwersytecie roznoszą się po całym kraju, 11 
marca ma miejsce kolejny wiec w Warszawie,  12 manifestacje w 
Częstochowie (w nocy, wywołała ją rewizja przeprowadzona przez SB w 
akademikach), Gliwicach (w jej rozpraszaniu uŜyto milicyjnych psów, 
zatrzymano 18 osób), Poznaniu, Przemyślu; wiece w Gdańsku), Lublinie, 
Łodzi, Warszawie i Wrocławiu; wieczorem starcia z MO w Gdańsku, 
zatrzymano 12 osób. 13 marca odbywają się kolejne wiece w Gdańsku, 
Lublinie, Poznaniu, Warszawie; burzliwe manifestacje w Krakowie (milicja 
wdarła się do Collegium Novum UJ) i Poznaniu (zatrzymano 116 osób).  
28 marca ma miejsce  ostatni wiec na UW, przyjęto Deklarację Ruchu 
Studenckiego, zawierającą propozycję podjęcia szeregu reform; po kilku 
dniach władze uczelni rozwiązały wszystkie kierunki na Wydziale Ekonomii 
i Wydziale Filozofii, rozwiązano takŜe psychologię na Wydziale Pedagogiki, w 
ten sposób 1616 osób wydalono z uczelni. W ciągu następnych miesięcy ma 
miejsce jeszcze kilka innych wieców, którym głównym celem jest 
wynegocjowanie zwolnienia kolegów-studentów z więzień lub ponowne 
przyjęcie ich na uczelnie. 

Z dzisiejszej perspektywy najwaŜniejszą spuścizną Marca wydaje się być 
fakt pojawienia się na scenie nowego pokolenia. Pokolenia, które w 
przyspieszony sposób dojrzało i poznało na własnej skórze prawdziwą naturę 
systemu. Wychodząc z często bardzo róŜnych przesłanek ideowych, 
uczestnicy wydarzeń marcowych odegrają później istotną rolę we wszystkich 
kolejnych ruchach opozycyjnych wobec PRL. 

K.G. 
 
 

Wszystkie Ŝyczenia są dla kobiety, 
Które bywają czasem niestety 

Trochę niechciane i nielubiane, 
Ale są za to - BARDZO KOCHANE. 

Małe dziewczynki bardzo lubimy 
I więc im duŜo szczęścia Ŝyczymy. 

NiewaŜne przecieŜ jaka uroda, 
Jaka w ubiorze dziecięcym moda, 
Wszystko niewaŜne jest w Ŝyciu 

Waszym. 
Bądźcie radością więc w Ŝyciu naszym. 

Większe dziewczyny, te nastolatki, 
Ładne są nieraz wśród nich gagatki. 
Im juŜ Ŝyczymy szczęścia wielkiego, 

Pięknej miłości, no i do tego 
Sukcesów w szkole, pracy i w domu, 
Marzeń spełnienia nie po kryjomu,  
Radości wielkiej tutaj i teraz, 

Byśmy cieszyli się z wami nieraz. 

DZIEŃ KOBIET ☺☺☺☺ 
Chłopcy i męŜczyźni, 

pamiętajcie! 

„Najwięcej witaminy  
mają polskie dziewczyny. 
I to jest prawda, to jest 
fakt,  
dziewczęcy urok, wdzięk i takt. 
I chyba w całym świecie  
piękniejszych nie znajdziecie ☺” 
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Kącik łaciński 
Ardua prima via est – pierwsza droga jest zawsze trudna 
Ad kalendas greacas – nigdy juŜ nie zostanie oddane 

A młode mamy to teŜ kobiety, 
Które czasami, ale niestety 

Dla siebie samych czasu nie mają, 
Bo cały swój czas dzieciom oddają. 
O nich to właśnie teŜ pamiętamy, 

Piękne Ŝyczenia więc im składamy, 
śycząc im duŜo szczęścia, miłości, 
Do swoich dzieci moc cierpliwości, 

By je chowały na dobrych ludzi 
I niech to im się nigdy nie znudzi. 
By z nami były przez długie lata 
I były równieŜ - radością świata. 
A nasze babcie ,miłe babunie, 

Niechaj kochają jak kaŜda umie, 
Niechaj zabiorą na spacer dzieci, 

A dla nich zawsze niech słońce świeci, 
By one ciągle były zdrowymi, 
I się cieszyły wnukami swymi. 

A te co dzisiaj zdrowia nie mają, 
Niechaj się cieszą i pamiętają, 
śe o nich takŜe ktoś tam pamięta: 

Zawsze, codziennie, nie tylko w święta. 
śyczymy im wiary i cierpliwości, 
Od młodych serca i Ŝyczliwości, 
By ich choroba szybko minęła, 

A kaŜda chora - uśmiech przyjęła. 
o wszystkie panie tu na tym świecie, 
Są bardzo waŜne dla nas, jak wiecie, 
śyją tu dla nas, dla nas się trudzą, 

Przy nich się przecieŜ ludzie nie nudzą. 
Powiedzmy wszystkim duŜym i małym 
śe je KOCHAMY SERCEM SWYM 

CAŁYM! 
 

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci. 
Lecz słowa, które zostaną w pamięci, 

Ŝyczę szczęścia, duŜo radości 
i długiej szczęśliwej przyszłości. 

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, 
niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. 

Wszystko co piękne i wymarzone, 

w dniu Święta Kobiet niech będzie 
spełnione 

Przysłowia i cytaty o kobietach 
 

• Czego chce kobieta, tego i Bóg chce. 
• Kobieta zmienną jest.  
• Kobiety nie bij nawet kwiatem.  
• Zrodzone by cierpieć [Seneka] 
• Baba z wozu koniom lŜej.  
• Kobiety mają miód w słowach, a 

truciznę w sercu. (Akutagawa 
Ryunisuke) 

• Wielbiciele są dla kobiet czymś w 
rodzaju bransoletek, czy naszyjników - 
błyskotkami, z którymi wolą się nie 
rozstawać. (Aleberto Moravia) 

• Mądra panna dba o zdrowie i o posag 
zwłaszcza w głowie. (Tadeusz Fangrat) 
 
 

Dziś powinnaś być królową, 
wypoczywać cały dzień. 
Komplementów słuchać duŜo, 
wszystko na skinienie mieć. 
Nawet, kiedy spojrzysz w niebo 
i wypowiesz tę chcę mieć, 
dzisiaj będziesz miała wszystko, 
bo to jest Twój dzień. 

 
 
 
 

Patrycja Gondko i 
 Monika Rokowska 
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Amor omnia vincit – miłość wszystka zwycięŜa (Wergiliusz) 
Amicus certus in re incerta cernitur – prawdziwych przyjaciół 
poznajemy w biedzie 
Ab ovo usque ad mala – od początku do końca 
Aurea mediocritas –złoty środek 
Carpe diem – chwytaj dzień (Horacy) 
Non omnis moria – nie wszystek umrę (Horacy) 
Memento mori – pamiętaj o śmierci (Horacy) 
Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką 
 

Puścić wodze fantazji – z cyklu „Nasza twórczość”  

,,Zagor'' 
        Podczas II wojny światowej Polska była okupowana przez Niemcy. 
śołnierze niemieccy postanowili ,,podbić'' pewna małą miejscowość .Wieś 
ta nie miała nazwy. Jej mieszkańcy Ŝyli  spokojnie, nie zwracając uwagi na 
wojnę, która toczyła się w kraju. 

         Pewnego dnia w lesie od strony południowo-wschodniej rozległy się 
okrzyki! Mieszkańcy nie wiedząc, co się dzieje pozamykali się w domach. 
Słyszeli tylko huki granatów oraz dźwięki spadających łusek. śołnierze 
niemieccy powpadali do domów wieśniaków, wyciągając ich na jakąś duŜą 
polanę. Ludzie domyślili si ę, Ŝe wojownicy chcą ich pozbawić Ŝycia. 
Zaczęli gorąco i ochoczo się modlić , ale to nic nie pomagało. OtóŜ, stał 
przed nimi Ŝołnierz niemiecki z karabinem i krzyczał ,aby przestali. Gdy to 
nie pomogło, wystrzelił ostrzegawcze strzały w powietrze. Wreszcie 
nastała cisza. Spokój ten przerwał hałas łamiących się krzewów i gałęzi. 
Wszyscy, włącznie z Ŝołnierzami, pobledli. Mianowicie z wielkiego gaju 
wyłonił się WILK stojący na dwóch łapach. Nagle zaczął on biec w stronę 
nieprzyjaciół. Zanim wieśniacy zdąŜyli się zorientować , na ziemi leŜeli ci, 
którzy ,,przed chwilą'' chcieli ich zabić. Wilk zaraz po zgładzeniu 
oprawców, rzucił się w  pogoń za zbiegami, którzy podpalali domy. Cała 
wieś wyglądała, jak jedno wielkie Ŝarzące się ognisko.  Nagle mieszkańcy 
poczuli się senni. ZASNĘLI. Nad rankiem, gdy się obudzili, wrócili do 
wsi. Ku ich miłemu zdziwieniu, nie było widać Ŝadnych zniszczeń ani ciał 
zabitych Ŝołnierzy. 
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            Na pamiątkę tego co się wydarzyło nazwali wilka ,,ZAGOR''. 
Następnie wioska  otrzymała nazwę: ,,ZAGÓRNIK''. Mieszkańcy 
Zagórnika wierzą, Ŝe ,,ZAGOR'' czeka gdzieś w lesie i przybędzie  
z pomocą, gdy będzie im kiedyś potrzebna. 

Dawid Nowak, klasa V a 

Legenda o Psotliwym Michałku 
     W Małopolsce w pewnej wiosce Ŝyli wieśniacy. Uprawiali rolę, 
hodowali bydło i dobrze im się Ŝyło. Nieopodal w jaskini Ŝył sobie 
krasnoludek Michałek, który lubił psocić, robić figle i dowcipy. 

     Pewnego dnia wieśniacy nie wytrzymali, poszli po pomoc do 
czarodziejki. WróŜka powiedziała im, Ŝe zmieni się psotliwy krasnoludek 
w dobrego człowieka tylko wtedy, kiedy zrobią jemu psikusa. Pewnej nocy 
ludzie zakradli się do jego groty. Gdy smacznie spał ubrali go w 
królewskie szaty. Ale był zdziwiony, kiedy się obudził… Zabrani 
wieśniacy zaczęli mu się kłaniać i wiwatować. Krasnoludek nie wiedział, 
co się dzieje. Nagle czar prysł. Skrzat zmienił się w dobrego człowieka i 
zaczął pomagać innym. Był bardzo mądry i uczciwy. Po paru latach został 
władcą Małopolski. A wieś, którą pamiętał, gdy był karzełkiem, nazwał 
Zagórnik, bo ze wszystkich stron otaczały ją góry. 

     Ludzie wspominają do dziś legendę psotliwego Michałka i przekazują 
ją dzieciom z pokolenia na pokolenie. 

Dominika Smaza, kl. V „b” 
 

Lesek i Wiecek 
     Dawno temu, kiedy Rzyki były jeszcze małą osadą zamieszkiwaną 
przez kilka ubogich rodzin, na wielkiej równinie, na skraju lasu mieszkało 
dwóch niebogatych chłopców. śyli oni jedynie z uprawy ziemi. 

     Niestety, po pewnym czasie przyszła wielka susza i chłopcy nie mieli, 
za co Ŝyć. Lesek i Wiecek, bo tak mieli na imię, zaczęli rabować i podpalać 
domy, aby mieć pieniądze na utrzymanie. Biskup Krakowa dowiedział się 
o tym i zagroził chłopcom klątwą, jeśli nie przestaną niszczyć cudzych 
mieszkań. Lesek i Wiecek przechytrzyli jednak biskupa. Uplecioną przez 
nich pułapkę z patyków i pędów jagód zastawili przed drzwiami do ich 
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domu. Biedny biskup nie zauwaŜył pułapki i został złapany. Niedługo 
potem umarł z wyczerpania i głodu. 

      Ludzie wierzą, Ŝe to sam duch poczciwego duchownego przywlókł  
z Oświęcimia wzgórze i połoŜył na chacie złoczyńców. Chłopcy zostali 
uwięzieni i teraz podobno ich duchy krąŜą wokół domu i pobliskiej góry. 
Dlatego pewien rejon Rzyk nazywa sie Jagódki, a góra od imion bohaterów 
zwie się Leskowiec. 

Izabela SnaŜyk, kl. V „b” 

Legenda o Zagórniku   

             Dawno, dawno temu w Zagórniku mieszkali sobie pewni rabusie. 
Okradali oni całą wieś oraz jej okolice. Mieszkali w pewnej jaskini 
znajdującej się niedaleko Kaczyny.  

       Pewnego dnia zbóje podjęli decyzję o zakończeniu rabowania wioski  
z powodu brakujących im środków Ŝywnościowych. Gdy zagórniczanie 
dowiedzieli  się o tej wiadomości byli bardzo szczęśliwi  i  uradowani.  
Wszyscy hucznie obchodzili wyprowadzenie się z ich wioski zbójników. 
Radość jednak nie trwała długo, poniewaŜ na wioskę napadli  Mongołowie  
liczący dwustutysięczną armię. Zagórnik został kompletnie zniszczony. 
PrzeŜyli  tylko nieliczni, którzy schronili się na stokach Leskowca. 
Następnie pewien dzielny    i mądry rycerz, zwany Bartłomiejem Wielkim, 
postanowił na nowo odbudować Zagórnik. Na jego cześć zagórniczanie  
postawili  pomnik, dziękując mu za to, Ŝe odnowił ich wieś. 

             Legenda głosi, Ŝe jeśli Zagórnik będzie źle postępował, cała wieś 
znów będzie kompletnie zniszczona.   

Bartłomiej Smolec, kl. V „a” 

 

,,Zdrowie" 

Ruch to zdrowie! Sport to zdrowie! 
Ja to wiem i ty teŜ wiesz! 
Ćwicz przysiady i rób skłony, 
Z tobą świat będzie szalony. 
A gdy skończysz gimnastykę, 
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To do lasu szybko zmykaj, 
Łyknij ze źródełka wody, 
Będziesz miał świetne przygody 
Z sarenkami i dzikami, 
Baw się razem z nami!     

Izabela SnaŜyk, kl. V „b” 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 

Najdziwniejszy fiat świata – „126p” 
Popularne maluchy nigdy nie grzeszyły dynamik ą. 

 

Dwucylindrowe, chłodzone powietrzem silniki o pojemnościach 594 i 652 
cm sześciennych rozwijały maksymalnie po 24 KM (rzadko które auto 
złoŜone było na tyle dokładnie, by móc pochwalić się mocą podawaną 
przez fabrykę), przyspieszenie do setki trwało wieki.  

• Maluch, dziś pogardzany a kiedyś... 

W codziennym uŜytkowaniu brak mocy często dawał się we znaki, 
znacznie bardziej przeszkadzał on jednak sportowcom, którzy właśnie od 
fiata 126p rozpoczynali swoje kariery. Jednym z nich był Zbigniew 
Szwagierczak - siedmiokrotny mistrz Polski w wyścigach 
samochodowych. To właśnie on wraz z Bogdanem Sobczyńskim i Piotrem 
Kolasińskim postanowili stworzyć "malucha", który jak równy z równym 
walczyłby na trasach wyścigów z samochodami zachodnimi.  
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Z ich pracy w 1989 roku zrodził się 
słynny biały maluch Szwagierczaka, który 
szybko stał się ulubieńcem kibiców. 
Samochód wyposaŜono w silnik 
o pojemności 750 cm, a więc niewiele 
większy, niŜ miało to miejsce 
w standardowych fiatach 126p. Ten 
osiągał jednak moc 110 KM i kręcił się 

do 11 tys. obr/min! Jednostka napędowa pochodziła, bowiem z motocykla 
honda VFR 750, miała cztery sylindry w układzie V i chłodzona była 
wodą. Jak przystało na prawdziwą 
wyścigówkę silnik zamontowano 
centralnie, ciekawostką jest, Ŝe podobnie 
jak w motocyklu napęd przekazywany był 
za pomocą łańcucha... na standardową 
skrzynię biegów od malucha. W układzie 
chłodzenia znalazła się zamontowana 
z przodu pojazdu chłodnica od dacii. 

• Testujemy uŜywane: Fiat 126 

Dzięki niewielkiej masie samochód rozpędzał się do setki w czasie 6,6 
sekundy i odnosił liczne sukcesy w wyścigach górskich. Później na 
przeszło 10 lat trafił do muzeum motoryzacji w Poznaniu.  

Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć go w czasie zawodów 
zorganizowanych z okazji 30-lecia toru Poznań. Okazało się, Ŝe nawet 
dzisiaj z pokonaniem go na trasie problemy mają zaawansowane 
technicznie współczesne wyścigówki. Prowadził, oczywiście, Zbigniew 
Szwagierczak. 

M. Graca 
 

Czy wiesz, Ŝe... 
1. Koreańscy nauczyciele nie mogą poprawiać prac czerwonym kolorem 

pióra. Jeśli zakreślimy kogoś czerwonym kolorem, oznacza to - Ŝe ta 
osoba nie Ŝyje. 

2. Szympans potrafi rozpoznać własne odbicie w lustrze. Małpa tego nie 
potrafi. Dziecko dopiero w wieku 3 lat. 
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3. śarówka, która pierwszy raz zaświeciła się w 1901 roku - świeci 

praktycznie bez przerwy do tej pory. Została nazwana "najbardziej 
trwałą Ŝarówką świata". 

4. 29 listopada 2008 roku została sprzedana jedna z najdroŜszych trufli 
świata. Biała trufla waŜyła 1,08 kg i kosztowała bagatela 200 tysięcy 
dolarów!4. Najstarszy student świata ma 82 lata, i przez ten czas zdąŜył 
uzyskać 12 fakultetów. 

5. Kubanka Juana Bautista Ridriguez skończyła 125 lat i jest 
przypuszczalnie najstarszą osobą na świecie. Wiek kobiety nie został 
jednak potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinessa. 

6. Obecnie na świecie uŜywa się ok. 6-7 tysięcy języków. 

7. 20-letni student z Instytutu Technologii w Kalifornii ustanowił nowy 
rekord w układaniu kostki Rubika. Leyan Lo ułoŜył kostkę w czasie 
11.13 sekund. 

8. NajwyŜszy wynik w historii piłki noŜnej to 149:0 

9. Dachem świata nazywana jest wyŜyna Pamir, w południowo-
wschodniej części Azji Środkowej, średnia wysokość 4000 m nad 
poziom morza. 

10. Miód się nie psuje. Egipscy archeolodzy, którzy odnaleźli słoje  
z miodem w grobowcach faraonów uwaŜali, Ŝe jest on nadal jadalny. 

11. Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoŜy się w ziemi po 500 latach, 
guma do Ŝucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. 

12. W Polsce rocznie zuŜywa się 400 milionów aluminiowych puszek, 
które moŜna powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to 
nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność 
energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 

13. Zaledwie półgodzinne bierne palenie moŜe się przyczynić do 
uszkodzenia serca zdrowej osoby niepalącej - alarmuje kanadyjska 
gazeta The Globe and Mail w raporcie z badań przeprowadzonych 
niedawno w Japonii. 

14. Jeśli rozdzielasz swoje włosy na prawej stronie, urodziłeś się by być 
mięsoŜernym. Jeśli rozdzielasz je po lewej, twoja fizyczna i psychiczna 
konstrukcja sprawia, Ŝe jesteś typem wegetariańskim. 
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Słońce 
Słońce jest olbrzymią kulą gorących gazów, zlokalizowaną w odległości 
150 mln/km od Ziemi. Jest zwykłą gwiazdą, jakich tysiące znajdują się na 
firmamencie, bez niej jednak nie byłoby Ŝycia na naszej planecie. 
Człowiek, inne stworzenia i rośliny do podtrzymania Ŝycia potrzebują 
światła i ciepła słonecznego. Ludzie zawsze doceniali znaczenie Słońca  
i nierzadko czcili je jako bóstwo. 
Czasem na powierzchni tarczy słonecznej pojawiają się ciemne obszary, 
zwane plamami słonecznymi. Ich średnia liczba zmienia się w cyklu 11-
letnim. W pobliŜu plam pojawiają się wielkie świetliste języki, zwane 
protuberancjami. Wyrzucone przez nie cząstki docierają do Ziemi  
i w okolicach wokółbiegunowych powodują powstanie zórz polarnych.  
� Światło słoneczne, wędrujące z prędkością bliską 300 000 km/s, dociera 
do Ziemi po upływie 8,3 minuty.  

 
W I E L K A N O C  
WIELKANOC (Pascha, Niedziela Wielkanocna) - najstarsze i 
najwaŜniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją 
tydzień, stanowiący okres wspominania najwaŜniejszych dla 
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 
Tygodniem. Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota znane są jako 
Triduum Paschalne. Co prawda kaŜda niedziela jest w 

chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka Niedziela jest 
pamiątką najbardziej uroczystą. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, 
Ŝe będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
KsięŜyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełoŜeniem na solarny w 
swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z 
religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem 
lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu 
hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się 
wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem 
ruchomym: moŜe wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 
25 kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany jest termin 
większości ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.: Środa 
Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, 
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Zesłanie Ducha Świętego, BoŜe Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza 
gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc 
obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim. Ostatnio niektóre 
środowiska chrześcijańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, jako święta 
stałego. Wiemy, bowiem dzisiaj, Ŝe Jezus mógł zostać ukrzyŜowany wyłącznie 7 
kwietnia 30 roku, lub - co znacznie mniej prawdopodobne - 3 kwietnia 33 roku. 
W związku z tym znamy dokładną datę zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 
roku. Kwestia ta była przedmiotem obrad II Soboru Watykańskiego.Wielka 
Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego 
oktawą wielkanocną. 

Wielki Post 
Wielki Post to czas pokuty, przygotowujący do przeŜycia największych 
świąt dla katolików, Świąt Wielkanocy. Obejmuje on czterdzieści dni  
liczonych od Środy Popielcowej do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek, przy czym do owych czterdziestu dni nie wlicza się 
Niedziel.W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono juŜ cały tydzień, zaś na 
początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na 
pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, 
został przedłuŜony do czterdziestu dni.W VII wieku, Kościół katolicki za 
początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. PoniewaŜ 
niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich 
początek przypadał na środę. Od 1570 roku był to juŜ zwyczaj 
powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty 
posypywano głowę popiołem.PapieŜowi św. Grzegorzowi I Wielkiemu 
przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego do Wielkiego Postu 
- Przedpościa (Czasu Siedemdziesiątnicy), rozpoczynającego się na 
dziewięć tygodni przed Wielkanocą i obejmującego trzy kolejne niedziele 
przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy ,Niedziela 
Sześćdziesiątnicy  i Niedziela Pięćdziesiątnicy. Aktualnie Przedpościa nie 
obchodzi się.Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i 
nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmuŜna i modlitwa. 

Tradycje i obyczaje wielkopostne  
Wielki Post rozpoczynał się od posypania głów popiołem, rozdania ubogim 
resztek zapustnych biesiad i schowania do szaf balowych toalet. 
Dawniej w czasie postu chleb smarowało się powidłem a nie masłem, lub 
maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, kawa równieŜ była 
bez śmietany i bez cukru, za to z palonych Ŝołędzi. Pito herbatę lipową, 
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zamiast deserów podawano mało słodkie ciastka zwane „wiekuistymi”, 
gdyŜ moŜna je było jeść w pół roku po upieczeniu. Kobiety na sześć 
tygodni zdobiły się czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu 
w srebrze. W czas postu nie wypadało grać skocznych polek i mazurków. 
Jeśli juŜ, to smętne dumki i nokturny. Zdarzało się, iŜ w czas postu 
dzieciom chowano zabawki zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, a 
zamiast baśni czytano im Ŝywoty świętych. W 
XIX wieku panowie musieli wyrzekać się 
alkoholu i cygar. 
 

SŁAWNI POLACY 
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz-(ur. 
5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 
listopada 1916 w Vevey) - polski nowelista, 
powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury (1905) za 
całokształt twórczości, jeden z 
najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu 
XIX i XX wieku. Urodził się we wsi Wola 
Okrzejska w Ziemi Łukowskiej w zuboŜałej 
rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem 

Oszyk, po mieczu wywodzącej się z Tatarów osiadłych na Litwie w XV i 
XVI wieku. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813-1896) i Stefania 
Sienkiewicz z domu Cieciszowska (1820-1873). Wola Okrzejska naleŜała 
do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Został ochrzczony w sąsiedniej 
miejscowości Okrzeja, w kościele ufundowanym przez prababkę pisarza. 
Rodzina z czasem przeniosła się do Grotek, potem do Wygnanowa, 
Potkanny koło Przytyka, następnie do Grabowców i WęŜyczyna, by 
ostatecznie od roku 1861 zamieszkać w Warszawie. W 1858 roku 
Sienkiewicz rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie; nie uzyskiwał 
jednak wysokich not, najlepiej szły mu przedmioty humanistyczne. 
Wskutek trudnej sytuacji materialnej, nie mogąc liczyć na pomoc 
finansową rodziców, dziewiętnastoletni Sienkiewicz podjął się posady 
guwernera u rodziny Weyherów w Płońsku. Jednocześnie kończył zaocznie 
ostatnie klasy gimnazjum. W 1866 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. 
Zgodnie z wolą rodziców zdał na wydział lekarski Szkoły Głównej 
Warszawskiej, jednak zrezygnował z medycyny i podjął studia prawnicze, 
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by w ostateczności przenieść się na wydział Filologiczno-Historyczny. 
Zdobył tam gruntowną znajomość literatury i języka staropolskiego. 
Prawdopodobnie w tym czasie napisał swoją pierwszą niepublikowaną 
powieść - Ofiara. W tym czasie pracował takŜe nad swoją pierwszą 
opublikowaną powieścią - Na marne. Pierwszą próbę literacką podjął 
jeszcze w 1867 r., gdy napisał wierszowany utwór Sielanka młodości, 
odrzucony przez Tygodnik Ilustrowany. W 1869 r. debiutował jako 
dziennikarz. Przegląd Tygodniowy wydrukował jego recenzję sztuki 
teatralnej, a Tygodnik Ilustrowany zamieścił rozprawkę historyczno-
literacką o Mikołaju Sępie Sarzyńskim. Sienkiewicz pisał pod 
pseudonimem Litwos do Gazety Polskiej oraz Niwy. W 1873 roku objął w 
Gazecie Polskiej stały felieton Bez tytułu, a w roku 1875 cykl Chwila 
obecna. Od 1874 roku prowadził dział literacki w Niwie. 
Po wybuchu wojny Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym 
Janem Paderewskim był jednym z współzałoŜycieli Szwajcarskiego 
Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł w Vevey 
15 listopada 1916, gdzie go pochowano. W 1924 roku, juŜ w wolnej 
Polsce, prochy pisarza uroczyście złoŜono w Warszawie w katedrze św. 
Jana. Był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem 
zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności. 

Nowele i powieści: 
1873 Humoreski z teki Worszyłły 
1875 Stary sługa 
1876 Hania 
1877 Selim Mirza 
1877 Szkice węglem 
1880 Janko Muzykant 
1880 Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 
1880 Niewola tatarska 
1882 Bartek Zwycięzca 
1882 Jamioł 
Nowele amerykańskie: 
1880 Za chlebem - na jej podstawie powstało libretto do opery 
Konstantego Gorskiego 
1880 Orso 
1882 Latarnik 
1889 Sachem 
1889 Wspomnienie z Maripozy 
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Powieści 
1872 Na marne 
Trylogia:   
1884 Ogniem i mieczem  
 1886Potop  
 1888Pan Wołodyjowski 
1891 Bez dogmatu 
1894 Rodzina Połanieckich 
1896 Quo vadis 
1900 KrzyŜacy 
1906 Na polu chwały 
1910 Wiry 
1912 W pustyni i w puszczy 

Aleksandra Polak 
 

Młody Kucharz cz.I 
„Pizza cebulowa z jabłkami” 

Składniki:  
 
1.Mąka – 300g 
2.DroŜdŜe – 20g 
3.Woda letnia – 0,5 szklanek 
4.Olej – 4 łyŜki stołowe 
5.Sól – 0,5 łyŜki stołowej 
6.Cebula – 800g 
7.Jabłko – 2  
8.Liść Laurowy – 2  
9.Jajka – 2  
10.Masło – 1 łyŜka stołowa 
11.Olej – 4 kostki 
12.Sok z cytryny – 2 łyŜki stołowe 
13.Śmietana – 100g 
14.Orzechy włoskie posiekane – 300g 
15.Rozmaryn listki – 2  
16.Sól – według uznania  
17.Pieprz - według uznania  

Wykonanie: 

DroŜdŜe rozpuścić w wodzie i razem  
z olejem ( 4 łyŜki) i solą( 0,5 łyŜeczki) 
dodawać do mąki. Wyrobić ciasto 
i odstawić w ciepłe miejsce. 

Oczyszczoną cebulę pokroić w paski  
i dusić z liśćmi laurowymi na maśle 
i 3 łyŜkach oleju. Posolić i osączyć. 

Wyrośnięte ciasto rozwałkować  
i wyłoŜyć nim natłuszczoną okrągłą 
formę. Na cieście połoŜyć cebulę  
i cząstki jabłek. 

Wywar z duszenia cebuli zmiksować 
ze śmietaną i jajkami. Doprawić solą  
i pieprzem oraz sokiem z cytryny. 
Sosem polać wierzch ciasta, posypać 
orzechami i rozmarynem. Piec 25 
minut w 220 stopniach. 

Autor: Anonim… 
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KĄCIK SPORTOWY 
Puchar Świata w skokach narciarskich 2009/2010 
Sezon 2009/2010 Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczął się 
27 listopada 2009 na skoczni Rukatunturi w fińskim Kuusamo, a zakończył 
14 marca 2010 na skoczni Nye Holmenkollbakken w norweskim Oslo. 
Zdobywcą Kryształowej Kuli został Simon Ammann.  

A to klasyfikacja generalna całego pucharu. 

 
lp. zawodnik  punkty 
1 Simon Ammann 1649 
2 Gregor Schlierenzauer     1368 
3 Thomas Morgenstern 944 
4 Andreas Kofler 893 
5 Adam Małysz 842 
6 Wolfgang Loitzl 760 
7 Anders Jacobsen  557 
8 Martin Koch 545 
9 Bjoern Einar Romoeren   517 
10 Robert Kranjec 503 
11 Janne Ahonen 494 
12 Michael Uhrmann 424 
24 Kamil Stoch  203 
41 Łukasz Rutkowski  79 
45 Krzysztof Miętus  60 
59 Marcin Bachleda  32 
 
W ostatnich 10 konkursach w ramach Pucharu Świata oraz podczas 
Mistrzostw Świata w lotach w Planicy obowiązywał nowy system 
punktacji, w którym oprócz not za styl i długości skoku wpływ na notę 
końcową skoczka miała siła i kierunek wiatru, oraz długość najazdu na 
próg[3][4][5] . Zasady te były testowane latem podczas konkursów Letniego 
Grand Prix. 

               J.N. 
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W KRĘGU TAJEMNIC –  
dlaczego kaktusy mają kolce? 
Dlaczego kaktusy mają kolce? 

Kaktusy rosną na amerykańskich pustyniach. Aby 

przetrwać suszę, gromadzą ogromne zapasy wody, które 

muszą im wystarczyć nawet na kilka lat. Liście kaktusów 

przekształciły się więc w ciernie.  

Czy są zimne pustynie? 
Tak. U podnóża najwyższych gór świata, Himalajów , występują pustynie, 

na których jest bardzo zimno. Chłód panuje tam nie tylko w nocy tak jak 

na Saharze, ale również w dzień. 

Czy na pustyni są burze? 
Oczywiście. Czasami pada deszcz, a zdarza się, że nad pustynią przechodzą 

ulewy, tworzące okresowe rzeki. Mogą również wystąpić burze bez 

deszczu, czyli burze piaskowe bez deszczu. Wieje wtedy silny wiatr, w 

powietrzu unosi się piach i pył, maleje wtedy widoczność i jest ciemno jak 

w czasie burzy z deszczem i piorunami. Burza piaskowa może trwać kilka 

dni. 

Jak powstaje głos? 
W gardle znajduj się krtań, a w niej dwa mięśnie – są to struny głosowe. 

Kiedy nie mówisz krtań jest otwarta, a kiedy mówisz, struny głosowe 

zbliżają się do siebie i drgają. Powietrze wypychane z płuc wprawia je w 

ruch, struny zaczynają drgać i wydają głos. 

Dlaczego wozy strażackie są czerwone? 
Wozy strażackie są czerwone by były 

widoczne z daleka na ulicy. Kiedy zobaczysz 

czerwony samochód jadący na sygnale 

będziesz wiedział że gdzieś się pali. 

 

Dlaczego ludzie różnią się kolorem 

skóry? 
Kolor nadaje skórze barwnik zwany pigmentem. Na ogół ludzie z jasny 

kolorem skóry zamieszkują zimniejsze rejony świata tam gdzie jest mniej 
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słońca. Natomiast ludzie o ciemnej skórze żyją w krajach gorących, a 

ciemna skóra chroni ich przed działaniem promieni słonecznych. 

 

Teraz najlepsza część: Kto i kiedy wymyślił chipsy ( czipsy )?  
Chipsy wynalazł w 1853 roku indiański kucharz, który zamiast frytek 

usmażył w oleju cienkie kawałki ziemniaków. Przysmak ten po raz 

pierwszy został podany w restauracji w USA i od razu zyskał uznanie 

klientów. Kilka lat później zaczęto produkować chipsy na sprzedaż 

masową. Obecnie najbardziej znaną firmą produkującą chipsy jest „ Leys”. 

Czy ziemniak był rośliną ozdobną? 
Tak. Ziemniak sprowadził do Polski król Jan III Sobieski w XVII wieku. Nie 

wiedział on o jadalnych bulwach tej rośliny, ale był zachwycony jej 

kwiatem. Początkowo więc hodowano ziemniaki jako rośliny ozdobne, 

dopiero później  trafiły na nasze talerze jako podstawa każdego obiady. 

 

 Pisał dla was Krzysztof Gilek 

 

Horoskop Horoskop Horoskop Horoskop 
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 
Przed Tobą niewątpliwie czas zmian. 
Szykuje się bardzo intensywny rok, 
który będzie obfitował w liczne 
niespodzianki zgodnie z powiedzeniem, 
Ŝe wszystko jest moŜliwe.  

BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
Czasem budowanie muru wokół 
swojego bogactwa moŜe przyciągnąć 
wzrok złodziei. Bądź, zatem uwaŜny  
i otwórz się takŜe emocjonalnie na 
innych. Nie wystarczy rozumieć 
sytuacje, trzeba teŜ zacząć działać. 
 

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
To będzie intensywny tydzień, wiele 
będzie się działo na raz. Postaraj się 
znaleźć chwilę na odpoczynek.  
 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Nie moŜesz dopuścić do sytuacji,  
w której zaniedbasz pewne sprawy 
jedynie z lenistwa. Czas wziąć się do 
pracy i realizować wszystko  
w wyznaczonym terminie. Masz szansę 
zerwać łańcuchy własnych ograniczeń. 

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  
Czekają Cię nowe wyzwania, nowe 
otoczenie, a wszystko będzie 
wypływało z wewnątrz Ciebie. 
Podejmiesz bardzo waŜne decyzje 
i podsumujesz pewne obszary swojego 
Ŝycia. 

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 
Powróci pewna rodzinna sprawa  
z przeszłości, po to, aby ją teraz 
ostatecznie załatwić i zamknąć za sobą 
pewien rozdział. Dokładnie czytaj 
wszelkiego rodzaju umowy i nie dawaj 
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RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 

To tydzień na uzdrawianie, zarówno  
w kwestii relacji międzyludzkich, jak  
i w sferze czysto fizycznej. Osiągnąłeś 
juŜ gotowość do podjęcia waŜnej 
decyzji w Ŝyciu, czas zacząć działać  

LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 

Bądź cierpliwy, wszystkie sprawy, 
które mają zostać załatwione, uda Ci 
się załatwić w odpowiednim 
momencie. MoŜesz poczuć potrzebę 
izolacji, wykorzystaj ten moment na to, 
Ŝeby uwolnić się od pewnych  

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Musisz teraz być szczególnie uwaŜny, 
by nie dać się uzaleŜnić od nikogo ani 
od niczego. Warto, Ŝebyś przestał 
porównywać. KaŜdy człowiek jest inny  
i niesie inną wartość, pamiętaj o tym. 
 

się wciągnąć w kompromisy. 

KOZIOROśEC – ( 22 XII – 20 I ) 
MoŜesz zaufać temu, co dzieje się teraz 
w Twoim Ŝyciu. Wszystko ma swój sens  
i cel. Nie musisz się bać. Będziesz miał 
okazję do głębokiego i szczerego 
przeŜywania uczuć i emocji. 

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 
Otrzymasz pomoc i prowadzenie  
w kaŜdej sytuacji, jaka będzie miała 
miejsce. Coś w Twoim Ŝyciu ulegnie 
całkowitemu zburzeniu, musi się tak 
stać, abyś mógł zacząć budować pewne 
rzeczy zupełnie od nowa. 

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Przed Tobą rozciągnie się teraz szeroki 
wachlarz moŜliwości. Będziesz mógł 
wybierać. Pozwoli Ci to równieŜ na 
stworzenie nowej wizji przyszłości. 
Wykorzystaj ten czas najlepiej, jak 
potrafisz. 

 

ZAGADKI 
Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest zdobycz, odpowiedział 
zagadkowo jakby chciał wybadać inteligencję pytającego: "Łeb szczupaka 
mierzy 12 cm, tułów ma długość taką jak łeb i ogon razem, przy czym trzy 
czwarte ogona mierzą tyle ile łeb i czwarta część głowy". Jak duŜy był 
szczupak? 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Trzech panów na delegacji słuŜbowej wynajęło w hotelu apartament. 
PoniewaŜ panowie mieli szeroki gest, zostawili portierowi w recepcji 300 
złotych. Ale apartament kosztował tylko 250 złotych.  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
     Portiera zaczęło gryźć sumienie, wezwał, więc gońca, wręczył mu 50 
złotych i kazał odnieść na górę. Ale goniec miał swoje sumienie, które 
kazało mu odnieść tylko 30 złotych, a 20 schować dla siebie. Skoro trzej 
panowie zapłacili za pokój 270 (300 - 30), a goniec zainkasował 
(niezupełnie legalnie) 20 złotych - co się stało z pozostałymi 10 złotymi? 
Skoro trzej panowie zapłacili za pokój 270 (300 - 30), a goniec 
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zainkasował (niezupełnie legalnie) 20 złotych - co się stało z pozostałymi 
10 złotymi? 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
W parku znajdowała się mała kwadratowa 
piaskownica, połoŜona między czterema starymi 
drzewami, rosnącymi przy jej rogach.  
     Postanowiono powiększyć dwukrotnie 
powierzchnię piaskownicy, aby dzieci miały więcej 
miejsca, zachowując jednak jej kwadratowy kształt i 
nie wycinając ani nie przesadzając drzew. Jak 
myślicie, czy uda się 10 zrobić? 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
  Pewien zły czarownik przemienił w kwiaty sześciu rycerzy, którzy ubiegali 
się o rękę jego pięknej córki. Późno wieczorem, kiedy było ciemno, córka 
czarownika przynosiła jeden z kwiatów do swej komnaty, aby być bliŜej 
dzielnego rycerza. O brzasku dnia odnosiła kwiat z powrotem do ogrodu, 
umieszczając go na zwykłym miejscu.  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
     Czarownik odkrył tajemnicę córki, podąŜył za nią i natychmiast wśród 
innych kwiatów rozpoznał kwiat przyniesiony przez córkę. Po czym 
czarownik rozpoznał ów kwiat? 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Wybieramy się w podróŜ dookoła świata i postanowiliśmy zwiedzić sławne 
zabytki architektoniczne. Nasz przewodnik postawił wszakŜe jeden 
warunek. Zwiedzać będziemy w kolejności od najwyŜszego do 
najniŜszego. Jeśli nasza wycieczka ma objąć następujące obiekty: wieŜę 
Eiffla w ParyŜu, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, piramidę Cheopsa 
koło Kairu, krzywą wieŜę w Pizie, Uniwersytet im. Łomonosowa w 
Moskwie, Bazylikę Św. Piotra w Rzymie, Empire State Building w Nowym 
Jorku - to, w jakiej kolejności będziemy to wszystko zwiedzać, skoro mamy 
się zastosować do Ŝyczeń naszego dziwnego 
przewodnika? 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Odgadnąć znaczenie rysunku i z liter wyrazu 
ułoŜyć nazwisko pisarza polskiego. 
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<<HUMOREK>> 
* Policjant zatrzymuje samochód. 

- O co chodzi panie władzo? - Dziwi się kierowca - PrzecieŜ jechałem  

z dozwoloną prędkością. 

- MoŜe mi pan to udowodnić? - Pyta policjant 

- Tak, jechałem po teściową. 

* Policjant zatrzymuje samochód cięŜarowy. 

Podchodzi do kierowcy i mówi - juŜ drugi raz Pana zatrzymuje i 

ostatni raz zwracam Panu uwagę, Ŝe gubi Pan towar! 

Na to kierowca: - a ja ostatni raz powtarzam Panu, Ŝe jest gołoledź, 

a ja jadę z piaskiem! 

* - Jaki jest najbardziej niebezpieczny pocisk na świecie? 

- Kobieta: wpada w oko, rani serce, szarpie nerwy, dziurawi kieszeń  

i wychodzi bokiem... 

* - Tu przed panem mieszkał kiedyś profesor - wynalazca, który robił w 

tym właśnie pokoju rozmaite eksperymenty - wyjaśnia administrator 

nowemu lokatorowi. 

- Ta plama na suficie to pewnie wynik tych eksperymentów? 

- Nie, to właśnie ten profesor... 

* Zagadki 
- Ile pies ma zębów?                                 Cały pysk. 

- Państwo w europie na literę " K"  Kowalscy. 

- Przed kim król zdejmuje koronę? Przed fryzjerem. 

- Co rośnie korzeniem do góry? Ząb w górnej szczęce. 

- Jak się nazywa zastępca lotnika? Zalotnik. 

- Co myśli Ŝaba tuląc się do jeŜa? "Miłość jest cierpieniem..." 

- Jak nazywa się byk po kuracji  Skurczybyk  

   odchudzającej?   

- Co otrzymujemy po skrzyŜowaniu  Kombajn do zbioru wiśni.     

   szpaka z Ŝyrafą? 

Opracowanie: Marlena Koral ;) 
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KRZYśÓWKA   NR 5 
 

1.                   

2.                     

3.                  

4.                 

5.                     

6.                    

7.                   

8.                 

9.                       

10.                   

11.                     
 

Pytania do krzyŜówki : 

1. Czyści go kominiarz. 
2. Tata taty. 
3. 103 –  103.  
4. Zabawka do przytulania. 
5. Patron zakochanych św. ... 
6. Pora roku, która zaczyna się 21 

marca.. 

7. Buduje się to ze śniegu. 
8. Zwierze z kopytami. 
9. 31 grudnia. 
10. Dzieci jeŜdŜą na nich w zimie. 
11. Nie daleko pada jabłko od … 
 

 

CHWILA ROZRYWKI – REBUS DWUWYRAZOWY 

 

Kupon KrzyŜówki nr.5 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
______________________

___ 


