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Drodzy czytelnicy… 
 

Czy Wam też czas płynie tak nieubłagalnie szybko? Przecież 
niedawno przyozdabialiśmy choinkę i łamaliśmy się opłatkiem. Na pewno 
o Bożym Narodzeniu nie pozwala nam zapomnieć ciągle powracający 
śnieg. Czy też tak bardzo jak my tęsknicie za ciepłymi chwilami? 
Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się kolejne święta – Wielkanoc. 
 A co się z tym wiąże? Oczywiście wiosenne porządki. Nie wymigujcie się 
od pracy. Pomagajcie rodzicom, sprawcie, aby stało się to przyjemnością  
i okazją do uściślenia rodzinnych więzów. W końcu nic tak nie jednoczy 
rodziny, jak wspólne sprzątanie ;) 

Z okazji świąt Wielkanocnych, redakcja gazetki „Spoko” życzy Wam 
wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim wspaniałych, ciepłych chwil 
spędzonych w gronie najbliższych, smacznego jajka i oczywiście mokrego 
Dyngusa. Wesołych świąt! 

Redakcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samorząd Uczniowski  pragnie złożyć Wam  drodzy nauczyciele,  

uczniowie oraz pracownicy szkoły serdeczne życzenia 

wielkanocne. 

 Niech tegoroczne święta przepełnią Was spokojem  

i rodzinną atmosferą, a prawdziwie wiosenna pogoda  

doda jeszcze więcej optymizmu. 

     Obfitości zarówno na świątecznym stole, jak i w Waszych 

sercach,  tradycyjnie ,,udanego poniedziałku”.        

   Wesołego Alleluja! 
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ROK JULIANA TUWIMA 
 
        W 2013 r. mija 60 lat od śmierci Juliana Tuwima oraz 100 lat od Jego 
poetyckiego debiutu. 
        Obie rocznice stanowią okazje do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, 
który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń 
Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego 
życia. 
        W naszej szkole również poświęciliśmy czas tak wielkiemu poecie. Dzieci  
z przedszkola, zerówek  i uczniowie klas I –III brali  udział w licznych 
konkursach literackich, plastycznych. Każda klasa, pod kierunkiem nauczyciela, 
przygotowała wiersz Juliana Tuwima, który prezentowała na uroczystym apelu   
w dniu 27.02.2013 r. 

. 
  
  
  
  
  

 

 
 

 
Na zakończenie 
obejrzeli prezentację  
multimedialną o życiu 
i twórczości Juliana 
Tuwima. 
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Wiosenny Konkurs Recytatorski 
 

Początkiem marca (każdego roku), nasza szkoła zamienia się w krainę 
poezji…  W tym roku na salonach gościły utwory Juliana Tuwima. Nie był 
to przypadek, gdyż rok 2013 jest rokiem poświęconym temu poecie. W 
tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci (zmarł 27 grudnia 
1953 r.) oraz setna jego poetyckiego debiutu.  
W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Komisja w składzie: mgr Renata 
Gilek, mgr Agata Sztuka, mgr Anna Hernas, mgr Marta Paczyńska, miała 
nie lada wyzwanie. Jak na poezję Tuwima przystało, nie zabrakło dowcipu 
i pogody ducha.  
Oto najlepsi: 

 
I miejsce    
II miejsce 
III miejsce  

w kategorii kl. 4-6 SP: 
Kamil Pasternak, kl. 6 
Dawid Zmiertka , kl. 5b 
Gabriela Gawlas, kl. 5a 

w kategorii kl. I-III Gim.: 
Krzysztof Gilek , kl. IB 
Daniel Susfał, kl. IIIA 
Karol Mikołajko , kl. IB 
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Zwycięzcy otrzymali książki oraz dyplomy.  Pozostali uczestnicy zaś 
pamiątkowy dyplom oraz słodkości. Gratulujemy!  
 Kamil Pasternak oraz Dawid Zmiertka będą reprezentować naszą szkołę w 
Gminnym Konkursie Recytatorskim w Sułkowicach-Łęgu. Trzymamy 
kciuki i życzymy powodzenia.  
                   red. 
 

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU 
    

 8 marca nie zapomnieliśmy o miłych 
dziewczynkach i paniach z naszego najbliższego 
otoczenia. Z okazji Dnia Kobiet panie duże i małe 
zostały zaproszone na specjalnie przygotowane 
przedstawienie. Chłopcy recytowali piękne 
wiersze i śpiewali piosenki. Po części 
artystycznej mali mężczyźni złożyli paniom  
i dziewczynkom życzenia oraz wręczyli 
własnoręcznie wykonane prezenty.  

Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy 
zachowywali się jak prawdziwi dżentelmeni, byli mili, uczynni  
i sympatyczni.  
    Wszystkie Panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, 
upominki i promienny uśmiech… 

 
mgr Agata Gwoździewicz 
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Spotkanie z taternikiem 
 

   Dnia 22 lutego odwiedził naszą klasę pan Marcin Kubień. Jest on 
taternikiem. Opowiedział nam o tym, że wyjście w góry to bardzo fajna, 
ale i niebezpieczna przygoda. Żeby uniknąć, czy zminimalizować ryzyko 
nieszczęścia, trzeba być czujnym i mieć przy sobie odpowiedni sprzęt. Pan 
Marcin przyniósł w plecaku rzeczy, które każdy taternik, wybierający się w 
góry, powinien mieć. Są to: czekan, pakiet pierwszej pomocy, kijki 
teleskopowe, apteczka, stuptuty, łopatka lawinowa, uprząż, gogle 
narciarskie, raki, kask, lonża, mata, latarka czołówka. Każdy wyjął jedną 
rzecz, a następnie pan Marcin opowiadał nam do czego służy. Ja wyjęłam 
łopatkę lawinową. Byliśmy bardzo zadowoleni, że możemy przyjrzeć się 
tym rzeczom z bliska. Dowiedzieliśmy się także, że wędrując po górach 
można spotkać zwierzęta, takie jak: kozice, kruki, lisy, świstaki. To 
spotkanie zachęciło mnie do chodzenia po górach. 

 
               

Natalia Szwed, kl. 3 SP 
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Prawda w filozofii 
Rokrocznie gimnazjalistki z naszej szkoły, biorą udział w ogólnopolskim 
konkursie, dotyczącym postaci Wielkiego Filozofa – ks. prof. Józefa 
Tischnera, pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w Krakowie.  W tym roku wyróżnione zostały: Monika Sławik i Izabela 
Snażyk, które przygotowały polonistki pani mgr Renata Gilek i pani mgr 
Anna Hernas. Celem konkursu była popularyzacja postaci ks. J. Tischnera 
wśród młodzieży oraz wzbogacanie wiadomości o jego życiu i twórczości. 
W Wadowickim Centrum Kultury 14 marca odbyło się podsumowanie VIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu  "TISCHNEROWSKIE ŚLADY". 
Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: „Pojęcie prawdy w filozofii 
księdza profesora Józefa Tischnera”. Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością Kazimierz Tischner - brat i prezes Stowarzyszenia "Drogami 
Tischnera". Nagrodą główną był indeks do Wyższej Szkoły Europejskiej 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie i roczne stypendium na tejże 
uczelni oraz dwa indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie. Monice i Izie gratulujemy, pozostałych gimnazjalistów 
zapraszamy do udziału w konkursie, w przyszłym roku.   
 

                                                   
red. 
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Bezpieczny Internet  
W dniu 6 marca przejechał do naszej szkoły policjant, który opowiadał  
o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać w Internecie. Dowiedzieliśmy się, 
że nie powinniśmy zamieszczać na portalach społecznościowych zdjęć, na 
których jesteśmy np. w strojach kąpielowych. Może to zostać 
wykorzystane przeciwko nam – ktoś może nas ośmieszyć, 
skompromitować. Nie powinniśmy publikować również zdjęć, na których 
na drugim planie jest dom, nowy samochód itp., ponieważ niektórzy ludzie 
w Internecie to złodzieje, czekający tylko na okazję, by nas okraść. 
Policjant zapoznał nas z takimi pojęciami, jak cyber-przemoc, 
spamowanie, hakowanie. Ostrzegał nas przed przestępstwami 
internetowymi: wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie innych na forach 
internetowych. Znieważanie nauczycieli lub policjantów także jest karalne, 
gdyż są oni funkcjonariuszami publicznymi. Każde omawiane przez 
mundurowego zagrożenie, opatrzone było krótkim filmikiem 
edukacyjnym.       

                   Anna Młocek, Anna Smaza z kl. 5b 
 

Wędrówki po językach …wiosna w 
przysłowiach polskich      

  

Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się 
zapowiadają. 

I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie 
było. 

Choć juŜ w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje 

Kwiecień-plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę lata  

Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata. 

Gdy przyjdzie wiosna hoŜa, pójdzie zima do morza. 

Wiosna piękna kwiatkami, a jesień snopkami. 

Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść. 

Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
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Popołudniowy relaks dla najmłodszych 
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Nauka rysowania – nietoperz 
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Zbli żają się Święta Wielkanocne. 
WIELKANOC to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, 
obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo  
w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). 
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym 
rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją,  
w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie 
w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc 
wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest 
czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych).  
Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy 
(święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus).  
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są 
niezwykle barwne, towarzyszy im wiele 
obrzędów.   
Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle 
przestrzegany – ludzie z niecierpliwością 
czekali na odmianę. O wielu 
wielkanocnych obyczajach pamiętamy 
także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są 
bardziej radosne. 
 
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją 
kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 
malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi 
piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by 
zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi 
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów 
palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 
 

 
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by 
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – 
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
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Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. 
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych 
ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po 
całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. 
Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten 
sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 
 

 
Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten 
był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście  
z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się 
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 
 
Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni 
robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy 
więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 
 

 
Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym 
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, 
czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że 
przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 
 

 
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego 
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. 
Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 
(na znak, że kończy się post). Święcono też 
chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – 
 i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się 
następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia 
święcono też wodę. 
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Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, 
w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne 
mankamenty urody! 
 
Wielka Niedziela – dzień radości 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić 
śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców  
i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. 
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka. 
 

 
Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą 
wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 
Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 
któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było 
od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, że mu się podoba.  
 

 
Szukanie zajączka 
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu 
śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej 
niespodzianki dla każdego. 
 

 
Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. 
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko  
w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim 
czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. 
Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, 
„Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy 
barwienia jaj na czerwono, wówczas 
nastąpi koniec świata”. Czerwone 
pisanki mają ponoć moc magiczną 
 i odpędzają złe uroki, są symbolem 
serca i miłości.  
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Młodzi pisarze … 
Rozdział 16 

 Czas iść do pracy 

 Pracą Pinokia i Wróżki okazało się ścinanie drewna na chaty. Nie była to 
łatwa praca, jak to sobie Pinokio wyobrażał. Zadanie okazało się bardzo 
trudne, ciężkie i  czasochłonne. Po wielkim wysiłku można było iść 
nareszcie spać. Jednak późną nocą zmęczeni pracownicy zauważyli za 
oknem cień przypominający lwa. Nagle zwierzę znikło. 

 Rozdział 17 

 Dzień legend i baśni  

 Następnego dnia Pinokio i Wróżka nie musieli iść do pracy. Za to wszyscy 
mieszkańcy wioski zebrali się wieczorem przy ognisku, aby opowiadać 
baśnie i legendy. Po kilku pouczających opowieściach, zaczęła się ta, która 
miała związek z tamtejszą nocą. Okazało się, że znikające zwierzę to 
legendarny bóg łowców i myśliwych... 

Rozdział 18 

 Niepokój Pinokia i Wróżki  

 Następnej nocy Pinokia i Wróżkę również 
nawiedził bóg-zwierzę. Wydawało im się to 
straszne. Kolejnej jednak nocy, okazało się, że to 
tylko płonne obawy. 

  

Jaka była praca Pinokia i Wróżki? 

 

....................................................... 

  

                                                                                                                          
                                                   

    Kacper Fila 
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W akwarium  cz. 5 
 

Klatka 
 Wszystkie ryby z akwarium zebrały się wokół 
wołającego Spławika. 
-Bielinko! -krzyczał - Jak się tam znalazłaś? 
  Bielinka wówczas pływała po dużym 
pomieszczeniu w rogu akwarium. Miało ono 
plastikowe, przezroczyste kraty, przez które dorosła 
ryba nie mogłaby przepłynąć. 
-Ludzie złowili mnie i wpuścili tutaj. Tu ciężarne 
ryby czekają na potomstwo! -wytłumaczyła 
Bielinka. 
Spławik był bezradny. Bielinka, biała z kolorowym 

ogonkiem, była dla niego najpiękniejszą rybą. Szczerze ją kochał całym sercem, 
trudno więc było nic nie robić i stać w miejscu bezczynnie, podczas kiedy 
najukochańsza rybka uwięziona była w obszernym pojemniku. 
Szybko podpłynął do powierzchni, złapał płatek karmy i zaniósł go Bielince  
w pyszczku. 
-Nie będę teraz jeść- powiedziała- zjedz ty, Spławiku. Ze mną jest źle... 
-Bielinko! Co się dzieje? 
Pomimo świadomości, że do klatki nie ma wejścia, Spławik począł pływać wokół 
niej, w poszukiwaniu choćby dziurki. 
-Maciek, wskocz tam- odezwał się Glop- przecież ty umiesz skakać i kiedyś 
nawet wyskoczyłeś z akwarium! Spróbuj wyskoczyć z wody i wpaść do klatki,  
a pomożesz cierpiącej Bielince. 
-Oczywiście, wskoczę.- zgodził się Maciek i przygotował do skoku. 
Przywykł już do szybkiego podpływania do powierzchni w celu zaczerpnięcia 
powietrza lub schwycenia smacznego płatka karmy, więc wyskakiwanie ponad 
powierzchnię nie stanowiło dla niego problemu. Błyskawicznie wyleciał  
z akwarium i teraz wszystkie ryby z zapartym tchem obserwowały jego 
powietrzny lot. Najpierw leciał nad otwartą wodą, potem widok wpatrzonym 
rybom przysłonił duży pływający liść. Kiedy Bakuś go odsunął, Maćka nie było 
widać. 
  Spławik poczuł, że serce podchodzi mu do gardła.                                                

  cdn 
 Kto zobowiązał się pomóc Bielince? 
 
.................................................. 
Dlaczego Bielinka została zamknięta w pojemniku? 
 
..................................................                                                      Natalia Snażyk    
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Wędkarstwo – moje hobby 
      Poradnik początkuj ącego wędkarza – czyli co, gdzie, na 
co, kiedy i jak łowić? 
OKOŃ  (Perca fluviatilis). Rodzina okoniowate. 
Dorasta do 3 kg przy długości przeszło 0,5 m. Przeciętnie łowi się 
egzemplarze nie przekraczające 30 cm.           
Gdzie: Wszelkie wody płynące i stojące z wyjątkiem najbystrzejszych 
odcinków górskich oraz ubogich w tlen bajorek. Zdecydowanie jednak lubi 
wodę dobrze natlenioną. Trzyma się pobliża kryjówek: kamieni, 
zatopionych konarów drzew itd. Miejsce okoniowych łowów wskazują 
czasem stada rybitw, polujących z góry na rybki uciekające ku 
powierzchni. 
Kiedy: Cały rok. Najlepszy sezon rozpoczyna się w sierpniu i trwa do 
pierwszych przymrozków. Spod lodu – najlepiej w grudniu i styczniu. 
Na co: Czerwone i białe robaczki, kawałki rosówek, ochotki, martwe 
rybki, woblery, błystki obrotowe.  
Jak: Wszelkie metody spławikowe i przystawki, spinningowanie, 
podlodówka i muchołówka. 
Oprac. na podstawie książki „W ędkarz skuteczny”. 

     D. Zmiertka 

 
 

rys. D. Zmiertka 
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Kącik kulinarny …  
PRZEPIS  NA  KARMELOWIEC  
KRUCHE CIASTO: 

• 2 żółtka, 

• 25 dag mąki, 

• ½ margaryny, 

• 1 łyżka śmietany, 

• ¼ szklanki cukru pudru, 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

KREM : 
• ½ l śmietany 18 %, 

• ½ l śmietany 36 %, 

• ¾ szklanki cukru pudru, 

• 2 opakowania śmietanfixu, 

Sposób przygotowania : 
Upiec kruche ciasto. Ubić śmietanę 18 % i 36 % z cukrem pudrem, dodać  
śmietanfixy . Ubity krem nałożyć na kruche ciasto. Na to ułożyć 
herbatniki. Na herbatniki nałożyć masę karmelowa. 
                                                                                                                                                                                        

    SMACZNEGO !!    SMACZNEGO !!    SMACZNEGO !!    SMACZNEGO !!!!!!                                    Izabela  KaperaIzabela  KaperaIzabela  KaperaIzabela  Kapera    

 
Uzupełnij wyrazy 
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English is easy … 
Easter 

czyli Wielkanoc w Wielkiej Brytanii 
 

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii czy to w Szkocji, Anglii bądź Irlandii Północnej 
niewiele przypomina święta obchodzone w Polsce. Wielkanoc w UK ma swój 
początek na długo przed nastaniem chrześcijaństwa. Nazwa wzięła się od 
anglosaskiej bogini wiosny-Eostre. Narodziny, szczęście i płodność to niektóre 
z symboli przypisywanych bogini. Jest to święto pełne folkloru, tradycji i potraw 
sezonowych.  

Dawniej obchodzenie Świąt Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, wiązało się  
z obrządkiem pożegnania się z zimą i przywitania wiosny. Rozpalono wielkie 
ogniska, aby symbolicznie pożegnać się z zimnymi dniami. Ponadto Wielkanoc 
nie oznacza jedynie końca zimy, ale również oznacza koniec postu, dlatego też 
jest czasem radości i świętowania. 

Wielki Czwartek, czyli Maundy Thursday bądź Holy Thursday 

W wielkiej Brytanii w tym dniu królowa bierze udział w ceremonii zwanej Royal 
Maundy w trakcie której zasłużeni mężczyźni i kobiety otrzymują czerwone i białe 
portfeliki ze specjalnie na tę okazję wybijanymi monetami w nagrodę za służbę 
społeczeństwu. Są to oczywiście pensy, jednak wybija się je specjalnie na tę 
okazję, a Ilość pensów wynosi tyle ile lat liczy sobie królowa. 

Wielki Piątek- Good Friday jest dniem, w którym ustanowiono Bank Holiday 
(dzień ustawowo wolny od pracy). W ten dzień tradycyjnie w rodzinnych posiłkach 
mięso jest zastępowane rybą, wszystkie firmy i sklepy są zamknięte z wyjątkiem 
sprzedawców ryb. Kolejnym otwartym miejscem w Wielki Piątek jest piekarnia,  
w której tradycyjnie sprzedawane są Hot Cross Buns podawane prosto z pieca. 
Hot Cross Buns są to małe, słodkie bułeczki z charakterystycznym białym 
krzyżem (symbolem ukrzyżowania). Do wnętrza drożdżówek trafiają rodzynki, 
jagody, a czasem karmelizowane owoce. 

Easter Saturday- Wielka Sobota tradycyjnie znana jako Holy Saturday(Święta 
Sobota) w przeszłości była dniem modlitwy i postu. Obecnie traktowana jest jako 
wielki dzień sportu, czas wielu ulicznych festiwali i czas spędzany rodzinnie.  
W całej Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw.  

Easter Sunday czyli Niedziela Wielkanocna  

Gorliwi chrześcijanie gromadzą się wcześnie rano na Sunrise service 
nabożeństwie na zboczu wzgórza by obserwować wschód słońca. W ciągu dnia  
w kościołach w całym kraju odprawiane są radosne nabożeństwa. 
Rozpowszechnioną tradycją w tym dniu jest wręczanie sobie nawzajem 
czekoladowych jajek (dawniej pisanki). Obdarowywanie się jajkami było gestem 
symbolizującym dobrą wolę.  
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Do tej pory w regionach takich jak np. Preston w hrabstwie Lancashire Wyspiarze 
kultywują tradycję Egg rolling, czyli turlania pisanek. Wygrywa osoba, której jajko 
sturla się z górki najszybciej bez stłuczenia skorupki albo to, którego jajko rozbije 
się jako ostatnie.  
Innym zwyczajem obchodzonym od niedawna jest Easter Egg Hunt czyli 
polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają 
czekoladowych jajek schowanych przez rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko, 
któremu uda się znaleźć najwięcej łakoci.  
Dla dzieci "Easter Bunny" zajączek wielkanocny przynosi w tym dniu prezenty. 
Najczęściej są to drobne podarki w postaci słodyczy.  
Morris dancing jest tradycyjnym angielskim, ulicznym tańcem ludowym. 
Tancerze, którymi są zwyczajowo sami mężczyźni przebierają się w specjalne 
kostiumy, na głowach mają kapelusze ze wstążkami, a wokół kostek dzwonki. 
Jeden z nich niesie na kiju napompowany świński pęcherz i uderza nim kobiety – 
ma to według tradycji przynieść im szczęście. 
Jeżeli chodzi o jadłospis w czasie Świąt Wielkiej Nocy to na lunch lub obiad jada 
się baraninę, lub pieczonego indyka. Podobnie jak w Polsce przysmakiem 
królującym na stole są jajka. Tradycyjne jajka "po szkocku" (scottish eggs) to 
danie z dodatkiem mięsa mielonego i cebuli panierowane się w mące i bułce 
tartej. 

Easter Monday czyli Poniedziałek Wielkanocny 
Organizowanych jest wiele imprez rozrywkowych, sportowych oraz wyścigów 
konnych. Jest to również czas dziwnych wydarzeń w całej Wielkiej Brytanii takich 
jak na przykład mistrzostwa świata w noszeniu węgla w Gawthorpe w hrabstwie 
Yorkshire. Zawodnicy biegną 1 mile niosąc worek węgla ważący 50 kg. Kolejny 
dziwny zwyczaj to rzut kaloszem w Somerset. Zawodnicy startujący  
w konkurencji mają za zadanie rzucić kaloszem najdalej jak potrafią. 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
 

ODPOWIEDZI UCZNIÓW 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
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Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 

Poznajmy się lepiej…☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
 
W tym miesiącu przybliżymy Wam postać szkolnej 
pisarki z 3b gimnazjum – Dominiki Jopek. 
Uczennica ta ma wiele zainteresowań, ale to właśnie 
w pisaniu wierszy czuje się najlepiej i 
najswobodniej. 

1. Jak zaczęła się przygoda z pisaniem wierszy? 

Od zawsze pisałam wiersze i nie pamiętam, jak to 
dokładnie było… Zapewne zaczęło się niewinnie, 
jakimś krótkim wierszykiem. Później pisałam ich 

coraz więcej, często także do szkoły. No a potem jakoś samo poszło ☺ 

2. Skąd czerpiesz pomysły? 
Z głowy. Nigdy nie mam przemyślane, o czym napiszę wiersz. Jest taki 
impuls, nagły "atak" weny, kiedy szybko muszę chwycić za kartkę i 
napisać pierwszy wers, by go nie zapomnieć.  
Na bazie pierwszego pomysłu piszę dalej. Do treści wiersza często 
przyczyniają się sytuacje z mojego życia, bądź osób mi bliskich. Wtedy 
emocje wylewam na papier. Wychodzi raz lepiej, raz gorzej.  

3. Jakie są Twoje inne zainteresowania? 
Uwielbiam jeździć na łyżwach i rolkach.  

4. Jakie książki lubisz czytać i jakiej muzyki słuchasz? 
Jeśli chodzi o książki, to najbardziej lubię powieści kryminalne, a muzyka 
często zależy od humoru.  

5. Do jakiej szkoły się wybierasz? 
Do Technikum nr 1 w Andrychowie. Chciałabym się kształcić w zawodzie 
technika obsługi turystycznej. 
 
Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy 
ciągłych „ataków weny”! ☺ Mamy nadzieje, że 
w przyszłości wiersze naszej koleżanki będą się 
cieszyć ogromną popularnością. I tego jej z 
całego serca życzymy!  

 
Oprac. BP i KR ☺ 
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A oto kilka wierszy napisanych przez Dominikę Jopek: ☺ 

 
"Reklamacja życia"  
Napiszę jutro do Boga list. 
Z zażaleniem. 
Chcę wiedzieć, czemu oni podlegli jego ocenie. 
Może chciał sprawdzić, czy sobie poradzą? 
Czy z brzemieniem pamięci radę sobie dadzą? 
Niesprawiedliwy jest ten świat. 
Tak, wiem. Ma miliony wad. 
Lecz po co uczciwych ludzi ranić? 
Tak wyczekiwanego człowieka małego Bóg raczył od nich 
oddalić. 
Cichy płacz matki, rodziny... 
A na sąsiedniej ulicy nastoletnie dziewczyny 
Nowe życie porzucają. 
Wkładając dziecko w śmietnik serca, szacunku nie mają. 
Płacz, żal, rozgoryczenie. 
Nawet nie ma po czym zostać wspomnienie. 
Bo to chwila tak duża i mała, 
Której żadna z rodzin by przeżyć nie chciała. 
Lecz może On nie zrobił tego z wrogości? 
Może ze zwykłej ojcowskiej miłości? 
Nie chciał, by to malutkie, bardzo kruche ciało 
W przyszłości tyle krzywdy wycierpiało. 
Chciał dla niego lepiej, by żył jako anioł. 
By nie zaznał bólu. 
Więc zasnął i przed bramą nieba stanął. 

 
Inność a tolerancja i zrozumienie" 
Zobacz 
On oddycha 
Czuje 
Słyszy 
Widzi. 
Pewnie tak jak ty nie raz się wstydzi. 
On również kocha. 
I chce być kochany. 
Lecz przez dzisiejszy świat 
Jest ciągle odrzucany. 
Może myśli inaczej. 
Nie mądrzeje wraz z wiekiem. 
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Może jest trochę inny 
Ale też jest człowiekiem. 
Należy mu się szacunek 
Trochę zrozumienia. 
Byś spojrzał na niego- nie tylko od niechcenia. 
Byś z nim przebywał - to nie czyn karalny. 
Dla niego to ważne, bo poczuje się normalny... 

 
"Miło ść" 
 
Nie ma definicji miłości. 
Ją się czuje, nie pisze. 
Na tle teraźniejszości 
Tysiące serc, ich zniszczeń. 
Lecz nie trzeba się zrażać. Bo po co? Dlaczego? 
Znów zraniony człowiek pokocha drugiego. 
Poczuje jego serce. 
Zrozumie jego duszę. 
Będzie czuł się potrzebny. 
Nie powie : Żyję , bo muszę. 
Każdy jego dzień będzie wyjątkowy. 
Bo będzie miał dla kogo żyć- dla tej jednej osoby. 
Uczucie, wierność, szacunek, oddanie. 
Ale równie ważne jest też zaufanie. 
Wydaje się błahe, ale naruszone 
Przenosi uczucie w całkiem inną stronę. 
Wtedy nawet człowiek najbardziej kochany 
Czuje się zraniony, słaby, oszukany. 
Lecz prawdziwa miłość przetrwa sztormy, burze. 
Będzie trwać do końca świata i jeden dzień dłużej. 
Bo jeśli ktoś kocha, wszystko wybaczy. 
Nawet najgorsze chwile rozpaczy. 
I pomimo tych wszystkich niedogodzeń, trudności 
Nie ma piękniejszego uczucia od miłości. 
Kto mówi, że kochać nigdy nie warto 
Miłość dla niego jest wielką zagadką. 
Na świecie każdy ma kogoś wybranego. 
Trzeba tylko czekać na spotkanie jego. 
Nie broń się przed miłością 
To piękne uczucie. 
Chcąc być naprawdę szczęśliwy, 
Nie możesz od niej uciec. 
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"Człowiek" 
 
Czułość. 
Zrozumienie. 
Łaskawość. 
Otwartość. 
Wiara. 
Intelekt. 
Empatia. 
Kochanie 
Człowiekiem cię nazwano. 
Człowiekiem być ci dano. 
Lecz czy tak się zachowujesz? 
Czy innych należycie traktujesz? 
A może nie do końca? 
Czy jest w tobie życia obrońca? 
Katujesz, słowami poruszasz 
A nawet rękami przyduszasz. 
Zabijasz bez zastanowienia. 
Zadajesz wiele cierpienia. 
Pogardzasz, a nawet wyśmiewasz. 
Bezczelnie oszczerstwami zalewasz. 
I to z dumnym uśmiechem na twarzy! 
A jeśli tobie się to przydarzy?! 
Nazywasz siebie człowiekiem? 
To śmieszne. 
Do człowieczeństwa daleko ci jeszcze. 
Naucz się żyć dla innych, 
Nie tylko dla siebie. 
Naucz się kochać, szanować 
To niewiele dla ciebie. 
Wtedy zasłużysz na to wielkie miano 
By cię prawdziwym człowiekiem nazwano. 
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Historie znane i mniej znane … Konklawe 
Konklawe, czyli "pod kluczem" - dlaczego kardynałowie obradują w zamknięciu, 
odcięci od świata? Tradycja sięgająca średniowiecza ma prozaiczne źródło - nie 
chciano, by powtórzyła się sytuacja, gdy obrady kardynałów trwały przez trzy 
lata, a Kościół wciąż czekał na nowego papieża. Purpuratów postanowiono 
zamknąć w odosobnieniu i mobilizować do decyzji kolejnymi restrykcjami na 
odcinku... żywieniowym. Po trzech dniach obrad kardynałom przysługiwał już 
tylko jeden posiłek dziennie, a po kolejnych ośmiu - jedynie chleb i woda. Głód 
miał zatem wzmagać decyzyjność kardynałów. Należy odnotować, że obecnie 
uczestników konklawe nikt już nie głodzi, a mimo to na ogół potrzebują na wybór 
papieża nie więcej niż 3 dni. 
Faktycznym początkiem pontyfikatu jest moment, kiedy legalnie wybrany 
kardynał akceptuje wybór. Dokładniej, kiedy wypowie słowo "przyjmuję", i nie 
ma znaczenia, że nadal ubrany jest w czerwone szaty kardynalskie, i nie ma 
jeszcze żadnych oznak władzy papieskiej. 
12-13 marca 2013 – zwołano konklawe w związku z rezygnacją papieża 
Benedykta XVI zakończone wyborem pierwszego papieża z Ameryki 
Południowej, prymasa Argentyny Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię 
Franciszek. 
 

Sport inaczej…. 
 

W kolejnej części naszego cyklu zajmiemy się triathlonem. Warto również 
dodać, że jest to już piąta odsłona nietypowych sportów. 
 

Triathlon – nie jest to dyscyplina, która może pochwalić się wielką ilością 
fanów jak na przykład piłka nożna, ale ma swoich wiernych kibiców, którzy 
uważnie śledzą wszystkie zawody. 
Czym w ogóle jest triathlon? Najlepiej będzie, gdy zaczniemy od 
przetłumaczenia owej nazwy. Tri oznacza trzy, a athlon – zawody. Tak 
więc są to potrójne zawody. Jest to bowiem dyscyplina łącząca pływanie, 
biegi i kolarstwo. Czyli jak widać, wymaga wszechstronności. Aby 
zwyciężyć w zawodach triathlonowych trzeba uzyskać najlepszy łączy 
czas, do którego  wlicza się czas pływania, biegu i jazdy na rowerze oraz 
rzecz dość nietypowa, a mianowicie zmienianie strojów sportowych przed 
rozpoczęciem kolejnego etapu. Na przykład po zakończeniu etapu 
pływackiego zmiana stroju na ten przeznaczony do kolarstwa.  
Jest to również dyscyplina olimpijska.  
 
Co wchodzi w skład triathlonu??? 
___________________________________________________________ 
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Mistrzowie pióra …"Law w Wielkim Świecie"   
    Budzik. Najbardziej znienawidzony przeze mnie dźwięk. Zresztą, kto lubi hałas 
budzika? Żadna rzecz nie denerwuje człowieka tak bardzo. Kiedyś jako melodię 
alarmową  ustawiłam  sobie  moją  ulubioną  piosenkę,  
z nadzieją, że pomoże mi to rano zwlec się z łóżka. Efekt był taki, że teraz tej 
piosenki nienawidzę, a tak jak nie cierpiałam poranków kiedyś, tak nie mogę ścierpieć 
ich do teraz. 
 Niechętnie odrzuciłam ciepłą kołdrę, usiadłam na łóżku, a bosymi stopami 
odszukałam ciepłe kapcie.  
 - Czemu?! – krzyknęłam, jednak nie tak głośno, jak bym chciała.  
      Powłócząc nogami poszłam do łazienki. Gdy popatrzyłam w lustro musiałam 
zdusić okrzyk. Długie blond włosy sterczały na wszystkie strony, a niestarannie 
zmyty makijaż z poprzedniego dnia, rozmazał się po całej twarzy. Spojrzałam na 
zegarek leżący na półce przed lustrem. 
      Dwadzieścia minut. Mało. O wiele za mało. 
      Błyskawicznym tempem umyłam twarz i nałożyłam nowy makijaż.  Nie miałam 
ochoty ani czasu  na  zabawę  
z cieniami, więc zdecydowałam się na podkreślenie oczu czarną kredką i nałożyłam 
ulubiony tusz do rzęs. Usta podkreśliłam mocno czerwoną szminką.  
      Trochę lepiej.  
      Trzydzieści minut później stałam w kolejce po kawę, ubrana w długą, lekką, 
łososiową sukienkę i brązowe buty na wysokich platformach. Włosy wyprostowałam i 
pozwoliłam im opaść na ramiona.  
      Odebrałam swoją kawę i upiłam łyk. Napój rozpłynął się w ustach i natychmiast 
dodał mi energii. Może ten dzień nie będzie taki zły? 
      Wtedy zadzwonił telefon. Spojrzałam na wyświetlacz. Dzwoniła pani McArthur. 
Od razu odebrałam. 
      -Słucham? – odezwałam się drżącym głosem. 
      -Lawrence? Dlaczego rozmawiam z tobą przez telefon? Powinnaś już dawno być 
w moim gabinecie!  
      Niedobrze. 
      -Jestem w drodze, pani McArthur. 
      -Jeśli nie pojawisz się w ciągu trzech minut, możesz pożegnać się ze swoim 
stażem.  
      Połączenie zostało zakończone.  
      Schowałam telefon do torebki, uniosłam bok sukienki i rzuciłam się pędem, 
rozpychając ludzi na zatłoczonym chodniku. To, że na sobie miałam 
piętnastocentymetrowe buty, w ogóle mi nie przeszkadzało. Bieganie na wysokich 
obcasach było czynnością, którą musiałam przymusowo opanować do perfekcji. 
      Nazywam się Lawrence Blackburn, mam siedemnaście lat  i  jestem  stażystką   
w  głównej  siedzibie jednego z najsłynniejszych na świecie magazynów modowych 
„Vogue”. Oto moja historia.                                                                     cdn. 
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Deutsch macht Spaβ…  
 

FROHE OSTERN ! 
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Kącik mola książkowego 
Burnett Frances Hodgson – „Tajemniczy Ogród” 

 
Chyba każdy słyszał o tej książce, może 

ktoś ją czytał albo choćby oglądał film. Myślę 
jednak, że do tej powieści można wracać kilka 
razy. 

Dziesięcioletnia Mary Lennox po śmierci 
rodziców musiała wyjechać do Anglii, do 
posiadłości swego wuja. Nie mogła jednak się 
tam odnaleźć. Życie wyglądało inaczej niż  
w Indiach, a Mary była pozostawiona sama 
sobie. Dziewczynka spędzała więc dużo czasu na 
powietrzu. Na terenie posiadłości znalazła furtkę 
do pewnego zapomnianego, otoczonego murem 

ogrodu. Zdobyła klucz i uważała to miejsce za swoje królestwo. Pewnego 
dnia Mary poznała Dicka - chłopca, który oswajał zwierzęta i interesował 
przyrodą. Zaprzyjaźnili się. Coś jednak nie dawało dziewczynce spokoju. 
W nocy słyszała jakieś krzyki. W końcu odnalazła miejsce, z którego 
dochodziły. Okazało się, że to hipochondryczny Colin – syn wuja. Co 
działo się dalej? Jakie tajemnice skrywał ogród? 

Pewnie wiecie, a jeśli już nie pamiętacie, to zachęcam do 
przeczytania tej powieści, zaliczanej do klasyki. 
 
Pytanie: 
W jakim kraju urodziła się i wychowywała Mary? 
                   Serdecznie polecam☺                                                  K.R. 
 

Wędrówki po j ęzykach … Aforyzmy J. Tuwima: 
Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw 
w co wskoczyłeś.  
Egoista - ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.  
Błogosławiony, który nie mając nic do powiedzenia nie obleka tego 
w słowa. 
Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.  
Życie - to okres czasu, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, 
a drugą dzieci. 
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 Koty w worku…Koty w worku…Koty w worku…Koty w worku…    
   W zeszłym numerze prezentowaliśmy wyrazy i 
wyraŜenia, które sprawiają Wam wiele problemów. 
W marcowym SPOKO dowiecie się, jak naleŜy 
poprawnie zapisywać i wymawiać daty. 
Niejednokrotnie słyszeliście, jak ktoś mówi: trzeci 
maj, piętnasty marzec, dwunasty grudzień. 
Niestety, osoby te, nie zdają sobie sprawy z tego, iŜ 

są to formy błędne.  
Musicie wiedzieć, Ŝe nazwy miesięcy, zarówno w wymowie jak i w 
zapisie, odmieniają się. Jako podpowiedź dodamy, Ŝe nazwy miesięcy 
uŜywamy  
w dopełniaczu (kogo? czego?).   
Zatem powiemy: trzeci maja, a nie trzeci maj/ piętnasty marca, a nie 
piętnasty marzec/ dwunasty grudnia, a nie dwunasty grudzień. 
Według polskich zwyczajów językowych, najpierw piszemy dzień, 
potem miesiąc, a następnie rok.  
Dzień i rok zapisujemy cyframi arabskimi, np. 1, 8, 13, 2013. Miesiące 
zaś moŜemy zapisać na trzy sposoby: 
- cyfrą arabską, np. 28. 03. 2013 (stawiamy między cyframi kropki), 
- cyfrą rzymską, np. 28 III 2013 (nie stawiamy kropek), 
- słownie, np. 28 marca 2013 (nie stawiamy kropek i uŜywamy nazwy 
miesiąca w dopełniaczu). 

Pamiętajcie! Posługiwanie się poprawną polszczyzną jest naszym 
OBOWIĄZKIEM  ☺☺☺☺ 
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