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W sobotę 2 kwietnia minęło 6 lat od śmierci Papieża 
Jana Pawła II. 

Tegoroczne obchody rocznicy były zarazem przygotowaniem do jego 
majowej beatyfikacji.  

„ Mamy szczęście, że żyliśmy w Jego czasach…” 

 
Spotkanie z dr Wandą Półtawską 

 
     W oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II dnia  
17 marca 2011r. w WDK, w Zagórniku odbyło się spotkanie  
z dr Wandą Półtawską- bliską przyjaciółką naszego papieża. 
Tytuł spotkania brzmiał: „Wszyscy jesteśmy powołani do świętości”.  
Pani Wanda mówiła zrozumiałym i prostym językiem, choć tłumaczyła 
bardzo trudne rzeczy.  
Dr Półtawska wyjaśniała, co to jest godność człowieka, jak ważna we 
współczesnym świecie jest rodzina, jaki powinien być szacunek dla ciała 
kobiety i mężczyzny oraz tak samo, jak niegdyś Karol Wojtyła, mówiła o 
ochronie życia poczętego. Na pytanie, jak przygotować się do beatyfikacji 
Ojca Świętego, powiedziała, że odpowiedź można znaleźć w Piśmie 
Świętym, a szczególnie w Dekalogu. 
   Myślę, że wszyscy z tego spotkania wyszli ubogaceni. 

Ania P. 

MINĄŁ ROK 
Katastrofa polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku – katastrofa 
lotnicza, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu 
środkowoeuropejskiego (CEST) (10:41:06 czasu moskiewskiego). Zginęło w 
niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 
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grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 
pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, 
instytucji państwowych, organizacji kombatanckich  
i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na 
uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także 
załoga samolotu. 

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa 
polskiego i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił 
Powietrznych RP. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na 
pokładzie. 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI…  
Niepokojące informacje dotyczące gróźb internetowych, przekazał 

nam ostatnio podczas jednej lekcji pan dyrektor Tomasz Osowski. Aż trudno 
uwierzyć, że  takich czynów prawdopodobnie dopuścił się uczeń naszej 
szkoły. 

Sprawcami przestępstw internetowych są najczęściej ludzie młodzi  
w wieku 15-20 lat,  a nawet dzieci. Młodzież gubi pozorna anonimowość 
Internetu. Czują się przez to bezkarni! Najczęściej są to przestępstwa 
przeciwko prawom autorskim, oferty sprzedaży kradzionych telefonów 
komórkowych, groźby np. pobicia czy skrzywdzenia kogoś bliskiego  
z rodziny itp.  W takich wiadomościach nie brakuje agresywnych  i bardzo 
wulgarnych sformułowań. Każda taka typu groźba nadana np. z Gadu – Gadu 
jest bardzo prosta do wykrycia przez policyjnych ekspertów. Jako ostrzeżenie  
niech posłuży opowieść o pewnym uczniu. Sprawa była prowadzona przez 
kielecką prokuraturę: 
„Prokuratura zarzuciła Tomaszowi M., że od września do listopada 2004 roku 
11 razy za pośrednictwem komunikatora internetowego Gadu-Gadu groził 
znajomemu nastolatkowi pobiciem i najściem na  mieszkanie. Oskarżony 
groźbami zmusił chłopaka do wydania łącznie ponad 600 złotych oraz 
zegarka, gry komputerowej i karty graficznej.  

 Orzeczeniem sądu Tomasz M. musiał naprawić szkodę, czyli zapłacić 
poszkodowanemu chłopakowi ponad 900 zł, zapłacić 1600 zł grzywny i 800 
zł tytułem części kosztów sądowych. Przez pięć lat był pod dozorem 
kuratora.” Trzeba myśleć zanim się coś napisze. Każdy komputer ma swój 
numer, po którym można odnaleźć nadawcę wiadomości. Internet nie 
zapewnia anonimowości! Każde groźby zasługują na surową karę! 
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WYCIECZKA DO O ŚWIĘCIMIA 
Auschwitz, największy i najbardziej znany nazistowski obóz śmierci 

stał się symbolem ludobójstwa. Dokonano w nim zbrodni, jaka nie miała 
precedensu w dziejach ludzkości. Tutaj realizowano program masowej 
zagłady Żydów znanej powszechnie pod nazwą Holokaust, a także 
wyniszczenia Polaków i Cyganów. Wśród ofiar były też i inne 
narodowości. Do realizacji tych zbrodniczych celów wykorzystywano 
komory gazowe, egzekucję, okrutny terror, niewolniczą pracę, głód.  

 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w lekcji historii 
na terenie obozu 28 marca, to co zobaczyliśmy wstrząsnęło nami. Nie 
zapomnimy chyba nigdy widoku obciętych ludzkich włosów, ludzkich 
butów, okularów i innych pozostałych po zamordowanych rzeczy. Nie 
zapomnimy twarzy na fotografiach - wychudzonych, wyniszczonych, 
wystraszonych oczu, ogolonych głów.  
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TURNIEJ INTERPRETACJI BAJKI I BA ŚNI  
W KĘTACH 

W słoneczny marcowy dzień, 
Patrycja Bizoń z kl. 6 b oraz Krzysztof 
Gilek z kl. 5 b, pod czujną opieką p. Anny 
Hernas i p. Marty Paczyńskiej, udali się 
do Kęt. Tak de facto to przenieśli się  
w świat bajkowych cudów. Wszystko to 
za sprawą XVII Regionalnego Turnieju 
Interpretacji Bajki i Baśni "W baśniowych 
przestworzach".  
W kęckim Domu Kultury przywitała ich 
tamtejsza grupa teatralna, która wręczyła 
magiczne bilety wstępu. "Witajcie  
w naszej bajce...", zabrzmiał śpiew 
młodych artystów, którzy zaprosili 
uczestników konkursu do odbycia 

wspaniałej podróży po świecie wyobraźni. Jury w składzie: Ewa Walesiak 
z Teatru Kwadryga w Bielsku-Białej, Katarzyna Pohl z Teatru Banialuka 
w Bielsku-Białej oraz Andrzej Kopczyk z Teatru Groteska w Krakowie, 
miało trudny wybór, by wyłonić tych najlepszych, gdyż prawie wszyscy 
byli zachwycający. Występ Patrycji i Krzysztofa był rewelacyjny,  
a świadczyły o tym gromkie brawa pozostałych uczestników. Wszyscy 
otrzymali dyplomy uczestnictwa w turnieju. Patrycji  
i Krzysztofowi życzymy dalszych sukcesów, ponieważ są prawdziwymi 
miłośnikami sztuki żywego słowa.  
 

WYCIECZKA DO KINA 

W piątek 18 marca 2011 r. grupa 45 uczniów pod opieką pań Anny 
Jamróz, Jadwigi Cibor i Marzeny Michniewicz-Bąk wyruszyła do kina 
Cinema City w centrum handlowym "Bonarka" w Krakowie. To drugi 
popołudniowy wyjazd do kina w tym roku szkolnym, ponieważ takie 
wycieczki zawsze cieszyły się i nadal cieszą dużym zainteresowaniem.  

Tym razem młodzież obejrzała film "Matki w mackach Marsa" 3D. 
To opowieść o Milo, nieposłusznym chłopcu, który zaczyna doceniać 
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swoją mamę dopiero wtedy, gdy porywają ją Marsjanie. Milo przeżywa 
niesamowite przygody na Marsie, a wszystko to urozmaicone 
niezwykłymi efektami trójwymiarowymi.  

W "Bonarce" oprócz seansu filmowego uczniowie mieli też czas na 
posiłek, drobne zakupy i zwiedzanie centrum handlowego. Szkoda tylko, 
że popołudnie minęło tak szybko.  

Wycieczka do kina i ciekawy film to świetny sposób na spędzenie 
wolnego czasu!  

 

SPOTKANIE Z POEZJĄ W SUŁKOWICACH - BOL ĘCINIE 

W czwartek 24.03.2011 r. w Świetlicy CKiW w Sułkowicach - Bolęcinie 
odbyło się VII Spotkanie z poezją dla dzieci. 
W konkursie recytatorskim udział brali uczniowie szkół podstawowych w dwóch 
grupach:  

I Grupa klasy I - III 
II Grupa klasy IV - VI 
 
Naszą szkołę reprezentowały 4 osoby, które przedstawiły następujące wiersze:  

� Maja Szczelina kl. I „Bosa osa” Dorota Gellner  
� Zuzanna Miarka kl. II „Zły humorek” Dorota Gellner  
� Krzysztof Gilek kl. V „W aeroplanie” Julian Tuwim  
� Patrycja Bizoń kl. VI  „Sposób na nudę”Urszula Kozłowska  

Krzysztof Gilek z kl. V otrzymał wyróżnienie. 
 

JuŜ po sprawdzianie 

Szóstoklasi ści mog ą odetchn ąć z ulg ą. Pierwszy 
egzamin ju Ŝ za nimi. Informacje o wynikach 
tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymaj ą pod 
koniec maja. Umieszczone b ędą one tak Ŝe na 
specjalnych za świadczeniach wydawanych przez 
Centraln ą Komisj ę Egzaminacyjn ą, które 
szóstoklasi ści otrzymaj ą na koniec roku szkolnego 
wraz ze świadectwami. 
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WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJ Ę 

Wiosenna edycja marszów na 

orientację odbyła się 26 marca  

w Targanicach. Maszerowaliśmy od 

samego rana po górzystym terenie, 

według mapy, która miała inną skalę  

w poziomie a inną w pionie nie było 

łatwo. Ale najważniejsze, że bawiliśmy 

się świetnie  i dotarliśmy do mety.  

 

 

POWITANIE WIOSNY 
Dnia 21.03.2011 dzieci  

z oddziału zerowego i klas I - III SP 
wraz z nauczycielami opuściły mury 
szkolne, aby odegnać zimęi przywołać 
wiosnę. Wypatrywanie wiosny okazało 
się bardzo owocne, gdyż uczniowie nie 
tylko zobaczyli przebiśniegi  
i pierwiosnki, ale także krokusy  
i przepiękną leszczynę. Uczniowie 
przeszli drogą przez wieś witając 
wiosnę piosenkami i okrzykami, aby 
na końcu ostatecznie przegonić zimę, 
paląc, przygotowane specjalnie na ten 
dzień, tradycyjne Marzanny. Dzieci  
z radością powitały upragnioną Wiosnę 
i z kolorowym gaikiem wróciły do 
szkoły. 
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KĄCIK HISTORYCZNY - Historia 
Wielkanocy… 

Wszyscy lubimy Święta Wielkanocne 
i cieszymy się z ich nadejścia, ale ilu  
z nas wie skąd się wzięły? Skąd przybyły do 
Polski? Odpowiemy dziś na to pytanie.  
To najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  
Na soborze nicejskim w 325 roku ustalono, 
iż zawsze Wielkanoc będzie obchodzona w 
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni Księżyca. Wielkanoc wypada zawsze 
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Kościoły 

Zachodnie opierają się przy datowaniu Wielkanocy na kalendarzu 
gregoriańskim (wprowadzony w 1582 r. przez papieża Grzegorza XII,  
a Kościoły Wschodnie przy wyznaczaniu daty Wielkanocy kierują się 
kalendarzem juliańskim (obowiązywał przed reformą kalendarza, czyli 
przed 1582 rokiem).  
Okres przed Wielkanocą rozpoczyna Środa Popielcowa, po której 
następuje 40-dniowy okres postu. Wielki Tydzień rozpoczęty zostaje 
Niedzielą Palmową, która to upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
 

A oto poniżej kilka dat Wielkanocy, która przypadała w latach ważnych 
dla Polski wydarzeń historycznych: 
 

- Chrzest Polski – 20 kwietnia 966 r., 
- Zjazd Gnieźnieński – 30 marzec 1000 r., 
- Fundacja Akademii Krakowskiej – 1 kwiecień 1364 r. 
                                                                       oprac. Marcin Bizoń 
 

Co włoŜyć do naszego koszyka wielkanocnego? 
 

 Już niedługo razem z naszymi rodzinami pójdziemy święcić pokarmy. 
Często bezmyślnie wkładamy do koszyka „co popadnie” lub robimy to z 
przyzwyczajenia nie wiedząc, co poszczególne produkty oznaczają w naszej 
tradycji. Od dzisiaj wszyscy czytelnicy gazetki Spoko będą już to wiedzieć. 
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     Koszyczek ma być wiklinowy. Powinien być wyłożony w środku białą 
serwetką, na której ułożymy pokarmy do święcenia. Koszyczek winien być 
udekorowany, np. bukszpanem, baziami czy wiosennymi kwiatami. 
W koszyku wielkanocnym powinny się znaleźć: 

 Chleb - chleb święci się na pamiątkę chleba, który zstąpił z nieba, tj. Jezusa, i 
na upamiętnienie cudownego nakarmienia przez Niego rzeszy słuchających Go ludzi. 
W tradycji chrześcijańskiej chleb jest bardzo wymownym symbolem. W Eucharystii 
bowiem postać chleba ma Ciało Pańskie, które jest pokarmem dla naszych dusz. 

 
Jajka wielkanocne - najczęściej są to tzw. kraszanki, wyklejanki, pisanki. Do 
koszyka wielkanocnego wkłada się jajka ugotowane na twardo. To one są 

głównym elementem "święconki". Jajka są symbolem życia  
i zmartwychwstania Chrystusa, ale tylko pełne jajka, a nie tak zwane wydmuszki. 
Tylko pełne jajka mają prawo znaleźć się w koszyku wielkanocnym, bo przecież 
będziemy się nimi dzielić przy składaniu sobie życzeń i spożywać je podczas 
uroczystego śniadania. 

  Baranek - jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, ale także pokory  
i łagodności. Zwyczaj święcenia baranka sięga VII wieku. Natomiast ustawianie 
baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papież Urban V. 
Przyświecał mu jeden cel: aby wierni ucztując, nie zapomnieli o najważniejszym 
przesłaniu tego święta. W Polsce baranek wielkanocny nazwany był Agnuszkiem i 
pojawił się w XVII wieku. 

Mi ęso i wędliny -  wędlina jest wymownym symbolem dostatku  
i zamożności rodziny. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe.  
W koszyku wielkanocnym powinny się znaleźć najrozmaitsze wędliny, przede 
wszystkim mała, pękata, związana sznurkiem różowa szynka oraz wianek wiejskiej 
kiełbasy.  
 

Sól - Chrześcijanie są solą ziemi. Ten potrzebny minerał nie tylko dodaje 
potrawom smaku, ale jest symbolem zachowania od zepsucia i ma właściwości 
oczyszczające. Chleb i sól są jakby kwintesencją życia i w polskich zwyczajach 
najczęściej występują razem. Oznaczają  prostotę  życia.      

 Pieprz czarny (zmielony) - symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi dodawali do 
pikantnego sosu w kolorze cegły, zwanego charoset. Maczali 
 w nim kawałki paschalnego baranka na pamiątkę ciężkiej niewolniczej pracy przy 
produkcji cegły 
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w   Egipcie. 
        

Chrzan - Jest pikantny w smaku i wyciska z oczu łzy. Najlepiej, gdy jego 
korzeń jest w kawałku. Kroi się go później na cienkie plasterki i częstuje się nim 
zebranych. Chrzan może też być starty i wymieszany z jajkiem i ze śmietaną. 
 
Na podstawie: http://www.jezuici.pl/am/arc/arc_018.htm 

B.P. 

 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
 

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki  
2 maja – Święto Polskiej Flagi  
3 maja– Dzień Słońca, Dzień bez komputera, Dzień Chorych na 
Astmę i Alergię  
4 maja – Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza  
5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika  
7 maja – Dzień Szampana Michaela z Biedronki  
8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  
10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej  
12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych  
13 maja – Światowy Dzień Chorego  
14 maja – Dzień Farmaceuty  
15 maja– Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień 
Niezapominajki, Dzień bez Samochodu,  
16 maja – Dzień Straży Granicznej  
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji  
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów  
19 maja – Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów, 
Międzynarodowy dzień rysowania Mahometa  
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń  
– Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu  
22 maja – Dzień Praw Zwierząt, 
24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych  
25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień 
Bezpiecznego Kierowcy  
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– Dzień Samorządu Terytorialnego  
29 maja – Dzień Działacza Kultury  
30 maja – Dzień Bez Stanika  
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień 
Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9
Bwi%C4%85t_nietypowych 

IMIENNIK 

Agnieszka - osoba o tym imieniu jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem 
obowiązku. Obdarzona jest wielkimi ideałami. Charakter stały, nieumiejący 
narzucić drugim swej woli. Cechuje ja odwaga, niezależność myślowa i w 
działaniu. Jest zawsze dobra nauczycielka  
i wzorowa matka.  

Jakub - jest energiczny, posiada zmysł organizatorski. Ma wielu przyjaciół, 
ceni towarzystwo. Lubi dobrze się ubierać. Mężczyzna ten to czysta energia, 
ale pełny wdzięku i kultury. Nie wie, co to bezczynność:  
w młodości oddaje się studiom, by w dorosłym życiu czerpać z tego profity, 
które z kolei wydaje na zaba wy z przyjaciółmi.  

Konrad - imię rycerzy i książąt, przywędrowało do nas w średniowieczu z 
Niemiec. Zawsze chodzi osobno od stada mgłą zadumania osnuty. Brzydzi się 
sprośnej mowy, grubych, prostackich słów o kobiecie. Świetny matematyk, 
dobry muzyk, filozof wybitny, cierpliwy pedagog od uczniów serdecznie 
kochany. Rzadko bywa zdrów, nieraz widać, że cierpi i blednie, jak gdyby 
ginął od ukrytej rany. Sny ma trudne, zawiłe, pełne znaczeń do spełnienia. 
Kroczy przez życie plącząc się w cyfrach  
i gwiazdach. Typowy Konrad jest człowiekiem twórczym i błyskotliwym,  
o żywym umyśle, samodzielnym, niezależnym; kształtującym swój los 
niezależnie od tradycji i zewnętrznych nacisków. Z natury sprzyja mu 
szczęście, co jest bardzo ważne, jako że Konradowie mają nieprzeciętne 
zamiłowanie do przygód, ich cele są ryzykowne, a droga przez życie bywa 
mało zbadanym szlakiem. Często już w młodych latach przechodzą 
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Konradowie jakąś "twardą szkołę", ale za to w późniejszym wieku śmiało 
mogą służyć innym przykładem.  

Grzegorz - chłopiec o tym imieniu zachodzi w życiu wysoko. Ma poczucie 
własnej wartości. Niestety, czasami jego sukcesom towarzyszy trudne do 
zniesienia zarozumialstwo - na szczęście nie wszyscy to mają :)  
 

TRZYNAŚCIE PYTA Ń DO… 
 Tym razem na nasze pytania 
odpowiedział pan Jan Pietras.  

 1. Czego uczy Pan w naszej szkole?  
Uczę takich przedmiotów jak: informatyka, fizyka 
i technika.  

2. Czy lubi Pan swoj ą prac ę? 
No tak, lubi ę. Dwadzie ścia lat pracy nauczyciela mam 
za sob ą, wi ęc na pewno mnie satysfakcjonuje. Ciesz ę 
si ę, Ŝe moi uczniowie maj ą teraz dobr ą prac ę.  

3. Kim chciał Pan zosta ć w dzieci ństwie?  
…równie Ŝ ksi ędzem. Jednak zostałem nauczycielem, 
dyrektorem szkoły ZSS w Zagórniku, a nast ępnie 
wybrano mnie na burmistrza.  

4. Czy jest Pan przes ądny?  
Nie.  

5.Jakie s ą Pana zainteresowania?  
Moje zainteresowania s ą bardzo szerokie.  
W dzieci ństwie interesowałem si ę lotnictwem. Obecnie 
interesuj ę si ę modelami samolotów.  

6. Jakie jest Pana najwi ększe marzenie?  
Gdybym powiedział, Ŝe jest to lot w kosmos to byłoby 
to nieprawdziwe. Dopóki człowiek Ŝyje ma szans ę 
jeszcze co ś osi ągnąć.  

7. Jest Pan optymist ą? 
Zawsze.  
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8. Najpi ękniejszy dzie ń w Pana Ŝyciu to…?  
Tych dni jest bardzo du Ŝo. Pocz ąwszy od Pierwszej 
Komunii, pierwsza randka, ślub – bardzo wa Ŝne 
wydarzenie, nast ępnie narodziny córki, przyj ście do 
pierwszej pracy w Zagórniku, obj ęcie funkcji 
burmistrza Andrychowa, a wcze śniej dyrektora ZSS w 
Zagórniku. Nale Ŝy jednak pami ęta ć, Ŝe s ą równie Ŝ 
smutne dni.  

9. Jakie ksi ąŜki lubi Pan czyta ć? 
Czytam czasopisma popularnonaukowe, poniewa Ŝ 
w ten sposób rozwijam swoj ą wiedz ę.  

10. Jakie filmy Pan ogl ąda?  
Przez osiem lat pracy burmistrza rzadko chodziłem d o 
kina. Lubi ę filmy historyczne i klasyk ę filmów 
wojennych. Zwłaszcza o tematyce II wojny światowej, 
a tak Ŝe komedie, np. „Jak rozp ętałem II wojn ę 
światow ą”.  

11. Pana ulubiony film to…?  
Jest kilka takich ulubionych filmów, m.in. „Bitwa o  
Angli ę”, „Kleopatra”, „Spartakus”, a z polskich 
filmów „Pan Wołodyjowski”, „Potop”.  

12. Jakiej muzyki Pan słucha?  
W latach młodo ści lubiłem słucha ć The Beatles i The 
Rolling Stones. Współczesnych piosenkarzy równie Ŝ 
doceniam. Przyznam, Ŝe prawie codziennie ich 
słucham. Bardzo lubi ę zespół Perfect, Elektryczne 
Gitary, Czesława Niemena, Czerwono-czarnych, 
Niebiesko-czarnych i wszystkich innych „czarnych”.  

13. Pana ulubiona piosenka to…?  
Nie potrafi ę przytoczy ć tytułów, ale jest wiele 
takich, które lubi ę. Na przykład hity wykonawców, 
których wcze śniej wymieniłem.  

Dzi ękujemy.  

W nast ępnym numerze przedstawimy wywiad z pani ą 
Jadwig ą Cibor 
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ZAGADKI 
1.Jest 7 krasnali, 7 szklanek mleka i 6 ogórków. Czego jeden krasnal nie 
dostanie? 
Sraczki. 

2.Jak podzielić 4 jabłka pomiędzy 5 osób? 
Zrobić kompot  

3.Statek ma 20 łokci długości. Ile łokci ma kapitan? 
Dwa  

4.Jakie kroki należy podjąć gdy spotka się wściekłego psa? 
Jak najdłuższe  

5.Czym różni się uczeń dobry od złego? 
Złego leją rodzice, dobrego - koledzy. 

6.Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? 
- Ten, który ma większą głowę. 

7.Czego uczą się Eskimosi w szkołach? 
- Żeby nie jeść żółtego śniegu!!!  

8. Czego powinien używać łysy do mycia głowy? 
- Najlepiej Cif, bo nie rysuje powierzchni 

9.Kogut zniósł jajko na granicy polsko-czeskiej. Do kogo należy 
jajko? 
- Do nikogo, bo koguty nie znoszą jajek... 

 

http://www.dowcipy.jeja.pl/nowe,20,zagadki.html 

 
SONDY 
Przeprowadzone zostały dwie sondy, w których 
zapytaliśmy: co znajdzie się w twoim koszyku 
wielkanocnym? - i komu ufasz? Oto wyniki. 

• Co znajdzie się w twoim koszyku wielkanocnym? 
-baranek, babka, jajka, kiełbasa, sól, pieprz, zajączek, 
chleb; 
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-jajka, sól, masło, szynka, baranek, słodycze, ciasto, chleb; 
-kiełbasa, chleb, sól, pomarańcze, jajka, pieprz, baranek; 

-baranek, jajka, kiełbasa, chleb, sól, pieprz, zioła, jajka 
czekoladowe; 

(inne odpowiedzi były podobne) 

• Komu ufasz? 

rodzinie

mamie

tacie

babci

dziadkow i

przyjacielow i

przyjaciółce

sobie

Bogu

koleżance

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0,5

Kolumna B

 
 

Nasza twórczość 
 
Wiosna 
 
Och wiosna, wiosna, wiosna, 
Cudowna, piękna, radosna. 
Liście na drzewach się pojawiają, 
Ptaszki ślicznie ćwierkają, 
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Motylki wesoło fruwają. 
Pierwiosnki śnieg przebijają, 
Głowy do góry wystawiają. 
Krokusy, piękne i fioletowe, 
Na wiosnę są już gotowe. 
Słońce na niebie mocno świeci, 
Radują się wszystkie dzieci. 
Miłość się roznosi, 
Radosną nowinę nam głosi, 
Bo to wiosna, wiosna 
Piękna i radosna. 
 
G.P. 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
   Kącik motoryzacyjny 
Skoda Yeti 
 

Skoda na targach w 2009 roku  
w Genewie zaprezentowała swój nowy 
samochód o wdzięcznej nazwie YETI. 
Model ten powstał na bazie Skody 
Octavii 4x4 jednak ze 
zmodyfikowanym zawieszeniem. Yeti 
jest pierwszym seryjnie 
produkowanym modelem Skody typu 
mini-SUV. Samochód podobnie jak 

inne nowe modele czeskiego producenta produkowane są  
w nowej fabryce w Kvasinach. 
Pod maską samochód mieści znane już silniki 1,2l, 1,8l benzynę oraz 2,0l 
diesel. Linia nadwozia sprawia wrażenie na solidny samochód i tak jest. 
Jeśli już zajrzymy do środka zauważymy, że wszystkie plastiki wyglądają 
na mocne i trwałe, a co ważniejsze nic nie trzeszczy. Aby kupić taki 
samochód będziemy musieli wydać minimum 63 tys. PLN. Na pytanie 
"Czy warto kupić" nie mogę powiedzieć, że nie, ale że tak, też nie 
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powiem. Skoda zaprezentowała coś 
nowego, trzeba czasu by 
powiedzieć, że ten samochód jest 
dobry. Ostatnie słowo należy jednak 
do Was. 
Źródło: http://forum.cdaction.pl 
Informacji poszukiwał: Dawid 
Kreska☺ 
 
 

W kr ęgu tajemnic - Co jajka mają wspólnego  
z Wielkanocą? 

Co jajka mają wspólnego z Wielkanocą?  
     Dawno temu ludzie uważali jajko za coś 

wyjątkowego. Wykluwa się z niego pisklę, pojawia się 
więc na świecie nowe życie. Dlatego też jajko stało się 
symbolem życia i odrodzenia. W religii chrześcijańskiej 
zostało przypisane Wielkanocy i jako znak nowego życia 
pojawia się w koszyczkach ze święconką i przypomina  
o zmartwychwstaniu Chrystusa.  

 

Co to jest Śmigus-dyngus?  
   Jest to zwyczaj oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. 

Kiedyś dzień ten nazywano żartobliwie dniem świętego Lejki i nikomu nie 
mógł on ujść na sucho…  

 

 Co znaczy prima aprilis? 
    Prima aprilis to tradycyjna nazwa dnia pierwszego kwietnia 

 i zwyczaj żartobliwego oszukiwania ludzi. Obyczaj ten jest bardzo stary – 
wywodzi się bowiem ze starożytnego Rzymu.  
                                                                                Krzysztof Gilek 

 

Absurdy świata 

√ Władze Rumunii wydały zakaz wjazdu na swoje terytorium 

brudnym samochodom. 
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√ W Pekinie (Chiny) w wielu barach obowiązuje zakaz wstępu 

brzydkim kobietom. 

√ W waszyngtońskim metrze (USA) obowiązuje zakaz jedzenia  

i picia. 

√ W stanie Minnesota (USA) kobieta, która przebierze się za 

świętego Mikołaja może trafić do więzienia na 30 dni. 

                         źródło: www.ciekawostka.pl                    K. R. 

 

Językowe zdumiewające fakty 
� Istnieje ponad 2700 języków na świecie. Ponadto istnieje ponad 

7000 dialektów. 

� Somalia to jedyny afrykański kraj, w którym cała ludność mówi w 

tym samym języku - somalijskim. 

� Język, w którym rząd prowadzi działalność, jest oficjalnym 

językiem tego kraju. 

� Spośród wszystkich wyrazów w języku angielskim, słowo "set" 

(zbiór) ma najwięcej definicji. 

� "Go." (Idź.) to najkrótsze zdanie w języku angielskim. 

� Nie ma żadnego rymu w języku angielskim do wyrazu "month" 

(miesiąc). 

� Język społeczeństwa zmienia się powoli lecz systematycznie, co 

powoduje, że wykształcony człowiek nie będzie w stanie odczytać 

i zrozumieć słowa w tym samym języku, napisanego 500 lat 

wcześniej. 

� Szacuje się, że liczba aktywnie używanych języków na świecie 

wynosi około 6000. 

                                         źródło: www.aling.pl            K. R 
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CIEKAWOSTKI 
☺ 15% Polaków regularnie korzysta z Internetu!  

☺ 24,5 godziny to czas jaki Brytyjczycy przeznaczają na oglądanie 
telewizji tygodniowo !  

☺ 3 miliony osób na świecie umierają co roku z powodu chorób 
związanych  
z brakiem wody lub jej złą jakością !  

☺ 59% Szwedów uważa się za ambitnych!  

☺ 61% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia!  

☺ 78% Polaków uważa, że wspólnie z innymi można osiągnąć więcej 
niż w pojedynkę!  

☺ 80% Polaków w wolnym czasie je słodkie przekąski!  

☺  Czas, jaki statystyczny Brytyjczyk przeznacza na czytanie gazet to 6 
godzin!  

☺ Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest niepowtarzalny! 

                                                                    smstown.pl               K. R. 

 

JĘZYKOŁAMACZE  
� W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi 

szczwany trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu trzymając w 
szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami.  

�   Zmiażdż dżdżownicę.  

� Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tartak tarcicę tarł. 

� Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego  
w dżdżysty dzień na drzewie? 

�  Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po 
czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. 

�  Poczmistrz z Tczewa. 

� Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. 

                                                                   K. R. 
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HU M O RHU M O RHU M O RHU M O R    
Nauczycielka matematyki pyta na lekcji klasę: 
- Ile jest 8 dzielone przez 2? 
Chętny do odpowiedzi zgłasza się Jasio: 
- To bywa różnie. Jeśli poziomo to dwa zera, a jeśli pionowo to dwie 
trójki. 
 

Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza mówi do drugiej: 
- Wiesz, że Nowy Rok wypada w tym roku w piątek? 
A druga na to: 
- Oby nie trzynastego… 
 

Jak się nazywa ser, który wypadł kucharzowi za burtę statku?? 
- Ser topiony. 
 
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 
- Mućka, powiedz coś! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
 
Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze Jasiu, a o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter – odpowiada Jaś 
 
Żona do spóźnionego męża wracającego do domu: 
- Gdzie ty byłeś tyle czasu? 
- U Janka na brydżu! 
Żona dzwoni do Janka i pyta: 
- Był u ciebie mój mąż? 
- Jak to był? Siedzi i właśnie rozdaje karty! 
 

Idą przez las dwie blondynki i jedna z nich pyta: 
- Widzisz ten las? 
Druga odpowiada: 
- Nie widzę, bo mi drzewa zasłaniają. 
 
                                                                                     G.P. 
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 Kącik Kulinarny  - GOFRY 
Składniki: 
3 jaja 
3 szklanki mleka 
4 szklanki mąki 
3 łyżeczki cukru waniliowego 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
cynamon 
olej roślinny do posmarowania gofrownicy 

Sposób wykonania: 
Jaja, mleko, mąkę, cukier waniliowy, cynamon i proszek do pieczenia dokładnie 
wymieszać. Doprowadzić do rozgrzania gofrownicy posmarować gofrownicę 
olejem i nalać masę. Piec przez 6 minut. 
Wyjąć i JEŚĆ. 
 

ŚWIĄTECZNA SAŁATKA JAJECZNA 
6 jajek 
15 dag majonezu 
cebula 
8 dag zielonego groszku z puszki 
2 pomidory 
pęczek szczypiorku 
2 papryki konserwowe 
sól, pieprz 
 
Przygotowanie: 
1. Jajka włożyć do zimnej wody, gotować 10 min. od momentu zagotowania. 
Ostudzić, obrać, pokroić na ćwiartki. 
2. Pomidory sparzyć, zdjąć skórki, pokroić na ćwiartki. Cebulę obrać, pokroić w 
kostkę. Papryki osączyć, pokroić w kawałki. Szczypiorek opłukać, posiekać. 
Zielony groszek osączyć. 
3. Wszystkie składniki włożyć do salaterki, dodać majonez i szczypiorek. 
Delikatnie wymieszać i przyprawić do smaku. 
 
Zagadki ;) 
 
Dlaczego blondynka czołga się po super markecie?  
- Bo szuka niskich cen. 
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Dlaczego blondynki boją się usiąść przy komputerze?  
- Bo się boją, że ich myszka pogryzie. 
 
Jakie jest zajęcie dla blondynki na cały dzień?  
- Dać jej kartkę i z obu stron napisać "ODWRÓĆ"! 
 

Dlaczego blondynka lubi wychodzić na dwór w czasie burzy, gdy błyska?  
- Bo myśli, że jej robią zdjęcia. 
 

Czego powinien używać łysy do mycia głowy? 
- Najlepiej Cif, bo nie rysuje powierzchni. :) 
 

Dlaczego blondynki lubią gryźć glebę? 
- Bo grunt to zdrowie. 
 

Czemu blondynka stoi na zegarku? 
- Bo chce być na czasie. 
 

Dlaczego blondynka chodzi wokół wanny? 
- Bo szuka wejścia. 
 

Dlaczego blondynka wsadza gazetę do lodówki? 
- Żeby mieć świeże wiadomości. 
 

Dlaczego zmarznięta blondynka staje w kącie? 
- Bo tam jest zawsze 90 stopni. 
 

Czym się różni blondynka od żaby? 
- Żaba kuma. 
 

Czemu blondynka wrzuca zegarek do wody? 
- Bo chce zobaczyć jak czas płynie. 
 
Jaki jest najbardziej wystrzałowy kolor? 
- Granat. 
 

Dlaczego kobiety mówią dziennie 20 tysięcy słów, a mężczyźni 10 tysięcy? 
- Bo kobiety muszą wszystko dwa razy powiedzieć, żeby mężczyzna 
zrozumiał. 
 
źródło: http://www.zartujemy.pl/dowcipy/zagadki,dowcipy/53/?s=1 
      B. P. 
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 Sudoku  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym 
wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym 
kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz 
kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z cyklu palcem po mapie 
      

Norwegia – państwo w Europie położone na Półwyspie Skandynawskim 
ze stolicą w Oslo. Nazwa tego kraju pochodzi od słowa Nordvegen, 
oznacza ‘droga na północ’. Norwegia graniczy  
z trzema państwami, są to Szwecja, Rosja i Finlandia. 
Norwegia jest zaraz po Islandii najmniej zaludnionym krajem 
 w Europie, gęstość zaludnienia to ok. 15 osób na km² (dla porównania w 
Polsce jest to 121 osób na km²). 
W tym kraju klimat nie jest zbyt ciepły. W niektórych regionach śnieg jest 
cały rok. 
Ważną rolę w Norwegii odgrywa sport. Kraj ten ma wielu przedstawicieli 
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szczególnie w sportach zimowych (głownie biathlon, biegi narciarskie 
i skoki narciarskie) i właśnie tam odnosi bardzo duże sukcesy. 
 

Mały słowniczek norweski: 
 

takk - dziękuję 
kvinner – kobiety 
menn – mężczyźni 
hus – dom 
god dag – dzień dobry 
melk – mleko 
jeg vet ikke – nie wiem 
hei – cześć                                                                          G.P. 

 

WYKRE ŚLANKA 
 

L I Z B O N A M  S O F I A 
O O S E U L M T K S Ń I M 
N N T R Y G A A E E V A O 
D U B L I N D V W N R O N 
Y T L I M  A R Ż U K Y L L 
N O B N R Z Y M  A S S S I 
I K  A I R R T B E R N O W 
D I K  E A M S T E R D A M 
O O U P E K I N A G A R P 

Miasta do znalezienia: 
 

Lizbona 

Paryż 

Ateny 

Londyn 

Pekin 

Oslo 

Berlin 

Lima 

Berno 

Ryga  

Kair 

Praga 

Dublin 

Amsterdam 

Akra 

Tokio 

Moskwa 

Baku 

Madryt  

Rzym 

Seul 

Suva  

Sofia 

Wilno 

Mińsk  

 


