
Słodkiego baranka,  

smacznego jajka  

mokrego dyngusa,  

pogody ducha  

i wiosny w sercu.  

 

 

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 

Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 

A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 

Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 

Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 

 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 

Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 

Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 

 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 

Dwa dni leżałem w grobie, 

I dziś zmartwychwstałem”. 
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Wielkanoc - Jan Lechoń 

Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej i 
trudnej zimy, to czas budzenia się do życia, czas zasiewów i 
czekania na plony. 
 Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w stre-
fie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowany-
mi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz 
umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i 
zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie 
rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobie-
ranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie 
i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na 
drzewach pojawiają się liście. 
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy 

wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej 
okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a 
w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej 
dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy 
ubywa. 
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym śred-
nie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C.    
Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okre-
sami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedwiośnie. 
Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegeta-
cji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów. 
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są 
przesunięte o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północ-
nej uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, 
październik i listopad. 
Przestawienie czasu z zimowego na letni w 2010 roku - Niedziela, 

28 marca 2:00 -> 3:00. Śpimy krócej o godzinę.     Paulina 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiosna_astronomiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_p%C3%B3%C5%82nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doba
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiosna_klimatyczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiosna_fenologiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wegetacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wegetacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anie%C5%BCyczka_przebi%C5%9Bnieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szafran
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Data
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiecie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdziernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.powiat-piaseczynski.info/zdjecia_aktualnosci/pierwszy-dzien-wiosny.jpg&imgrefurl=http://www.powiat-piaseczynski.info/informacja-21-marca-pierwszy-dzien-wiosny-dzien-wagarowicza,129.html&usg=__vrU3XQ2aVnkbXTapcr
http://srv29.odsiebie.com/MTIzNzU1NjM5OQ==/MTIzNzU1Njc1MTM3LmpwZw==/wiosna_zoom%5B1%5D.jpg
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://republika.pl/blog_ds_1189624/2431110/tr/tieretanz.gif&imgrefurl=http://swieta-wielkanocne.blog.onet.pl/1,AR3_2006-04_2006-04-01_2006-04-30,index.html&usg=__x9zcb8Rh6j81x0mpsuU4B3Ih__8=&h=276&w=370&sz=18&hl=pl&start


  Znaczenia wyrazu ,,kobieta’’ nie należy 
brać poważnie. Według badaczy słowo to 
pochodzi od  „Koby”, czyli kobyły, albo 
od „kobu”, czyli chlewu. Co ciekawe obie 
wersje dotyczą czynności hodowli świń, 
co było powszechnym obowiązkiem ko-
biet.  
Słowo „kobieta” było kiedyś obraźliwe i 
dlatego płeć słabą nazywano niewiastami 
lub białogłowami. 
      Mężczyźni rządzą światem  ( tak my-
ślą) ,ale to my jesteśmy  w centrum . Fa-
ceci mieli i mają niezdrową potrzebę 
dominacji nad kobietami, ale tylko im się 
wydaje, że są panami.  Jesteśmy ich piętą 
achillesową,  każdym swym ruchem i 
gestem rzucamy mężczyzn  na kola-
na .Rozpływają się czując nasz zapach, a 
w brzuchu wirują nieznośne motyle .  
Lecz kobieta to nie taki łatwy orzech do 
zgryzienia .                         Tak skutecznie 
ukształtowałyśmy  i ,,wychowałyśmy’’ 
mężczyznę – że ten nawet odważny i 
twardy – nie wyłamie się z rytuału . 
      Kobieta to wcale nie kura domowa, 
jak wielu mężczyzn chce ją postrzegać. 

Każda pani ma  charakterek, zawsze wie 
wszystko najlepiej.  
Stanowczo powiem, że jest  to najlepszy 
przyjaciel mężczyzny, zawsze pomoże i 
wybije z głowy myślenie o niebieskich 
migdałach. Wystarczy zrobić słodkie 
oczka i facet już owinięty wokół palusz-
ka . Świata poza nami nie widzą. To jak-
by patrzyli przez mgłę i widzieli tylko nas 
–piękne bóstwo. Oj biedni  ci mężczyźni, 
jak robimy ich w balona i strzelamy fochy 
–nie myślą nic innego,  jak zapaść się 
pod ziemią. Stają na ,,rzęsach’’ by nam 
dogodzić ... Pantoflarze. Jak mówi stare 
dobre powiedzenie:  miłość nie zna gra-
nic.  
     Kobieta jest w żywiole robiąc zakupy, 
cieszy ją każda kupiona bluzka za „ gro-
sze”.   Butów ma  20 par, szafa pęka w 
szwach a i tak przeważnie nie ma co na 
siebie włożyć. Dobrze jest gdy jest przy 
kasie wtedy może zawładnąć całym świa-
tem- czuje, że jest górą .  
     No i te nasze babskie humory . Raz 
mamy humor bajeczny a ni przypiął ni 
przyłatał już jesteśmy ostre jak kosa. 

Potrafimy się śmiać z byle czego jak te 
głupie do sera.  
  Hasło konkurencja działa na kobiety jak 
czerwona płachta na byka. Czasami z nas 
takie małe szare myszki przemieniające 
się w prześliczne kobiety, uwodzące i 
drapieżne jak kotki. 
      Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, 
dręczyć, zdradzać ... 

Dominika 
 

 

A że Pan Bóg ją stworzył,  

a szatan opętał, 

Jest więc odtąd na wieki i grzeszna,            i 

święta 

Zdradliwa i wierna, i dobra, i zła, 

I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza… 

I gołąb i żmija, i piołun i miód 

I anioł i demon, i upiór i cud, 

I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna,  

Początek i koniec — kobieta — to ja. 

Tak więc nie tylko wietrzna, ale i wieczna 

istota   

 

Być kobietą, być kobietą ... 
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Międzynaro-
dowy Dzień 
Kobiet jest 
obchodzony 
w wielu pań-
stwach całe-
go świata. 
Tego dnia 
uznawane są 
zasługi  

wszystkich kobiet bez względu na po-
działy narodowościowe, etniczne, ję-
zykowe, kulturowe, gospodarcze czy 
polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć 
wstecz na zmagania i dokonania z 
przeszłości, a co ważniejsze, by spoj-
rzeć w przyszłość oraz możliwości, 
jakie otwierają się przed następnymi 
pokoleniami kobiet. 

Rok 1975 został ogłoszony Międzyna-
rodowym Rokiem Kobiet. W tym roku 
po raz pierwszy obchodzono na świe-
cie Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 
marca). Dwa lata później Zgromadze-
nie Ogólne ONZ przyjęło rezolucje na 
mocy,  której Dzień Praw Kobiet i Po-
koju na Świecie mógł być obchodzony 
w dowolnie wybranym przez Państwa 
Członkowskie w dniu, zgodnie z tra-
dycją danego kraju. Przyjmując rezo-
lucję Zgromadzenie Ogólne uznało 

znaczącą rolę kobiet w rozwoju spo-
łecznym oraz procesach pokojowych. 
Wezwało również do zakończenia dys-
kryminacji oraz udzielenia większego 
wsparcia kobietom, aby mogły w pełni 
i na równych prawach uczestniczyć w 
życiu społeczno-politycznym. 

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obcho-

dzono w Stanach Zjednoczonych. 

Amerykanki zaczęły świętować przed 

pierwszą wojną światową, w 190-

9roku. Dwa lata później  zwyczaj 

przywędrował do Europy, najpierw do 

Austrii i Danii, potem do Niemiec i 

Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w 

1922roku na pamiątkę fali marcowych 

strajków kobiecych w Sankt Peters-

burgu w 1917r. W Polsce święto Ko-

biet zostało zauważone dopiero po 

drugiej wojnie, pasowało do socjali-

stycznej propagandy. W zakładach 

pracy były życzenia i prezenty- rajsto-

py, mydełko albo kawa – i obowiązko-

wo samotny tulipan – którego każda 

pracownica musiała obowiązkowo 

pokwitować. Centralne obchody świę-

ta kobiet wniknęły w 1993r. kiedy de-

finitywnie zniosła je premier Hanna 

Suchocka. 



Podpis do obrazu/grafiki. 

 Co prawda Adam nie miał wpły-

wu na to, jak będzie wyglądała part-

nerka, którą dlań stworzy Bóg, nie-

mniej jednak po kreacji niewiasty on 

i jego potomkowie płci męskiej mieli 

już wiele do powiedzenia na temat 

tego, jakie cechy wyglądu i charakte-

ru byłyby dla niej najwłaściwsze. Nie 

dziwi zatem, że kanon piękna kobiety 

zmieniał się bezustannie na prze-

strzeni wieków. 

 W starożytności była ona uznawa-

na za uosobienie piękna, ale to doty-

czyło prawie wyłącznie bogiń oraz 

śmiertelniczek, które miały szczęście 

urodzić się w arystokratycznej rodzi-

nie. I tak na przykład ideałem pięk-

ność według Egipcjan była ta, która 

posiadała długi, spiczasty nos, a któ-

rej oczy były mocno umalowane. Dla 

Greka uosobieniem piękna była nie-

wiasta gibka, o harmonijnych pro-

porcjach ciała i niewielkich pier-

siach. Z kolei Rzymianie cenili  nie-

wiasty, które posiadały szerokie bio-

dra, gdyż to sugerowało, iż będą w 

stanie urodzić pokaźną gromadkę 

dzieci. 

 Średniowiecze przyniosło ideał 

kobiety uduchowionej, która jest in-

spiracją dla poczynań mężczyzny. 

Taką właśnie boginką była dla Pe-

trarki Laura, a dla Dantego Beatry-

cze. Równocześnie kobieta była wte-

dy traktowana jako poręczne narzę-

dzie szatana, który dzięki niemu 

zwodzi biedne dusze mężczyzn na 

manowce.  

 Za renesansowe uosobienie piękna 

kobiecego uchodzi powszechnie Mo-

na Liza sportretowana przez Leonar-

da da Vinci, jakkolwiek warto zauwa-

żyć, iż w obecnych czasach nie miała 

by ona wielkiej szansy znaleźć się na 

okładce jakiegoś kolorowego pisma, 

zapewne również nie wielu mężczyzn 

oglądnęłoby się za nią na ulicy. Re-

nesansowa piękność powinna zatem 

mieć długie, kunsztownie utrefione, 

kasztanowe włosy, jej oczy powinny 

być piwne z błyskiem, któryby zwra-

cał na nią uwagę mężczyzn, usta win-

ny być kształtnie wykrojone, a jej 

kształty odpowiednio zaokrąglone. 

Tak wyglądała 

Mona Liza i 

tak przedsta-

wiał się ideał 

kobiecości dla 

twórców rene-

sansowych. 

 Na 

dworze króla 

Ludwika XIV 

za ideał ucho-

dziły kobiety 

wysmukłe, co 

osiągano dzię-

ki odpowiednim gorsetom o niezwy-

kle jasnej karnacji, których głowy 

zdobiły peruki. Z kolei dla Rubensa, 

siedemnastowiecznego malarza, ide-

ałem piękna kobiecego były również 

panie o jasnej cerze, ale przy tym o 

pełniejszych, bardziej zaokrąglonych 

kształtach. Nie bez powodu mówi się 

o niewiastach nieco przy tuszy, że 

wyglądają jak kobiety Rubensa. 

 Osiemnasty wiek przyniósł ideał 

kobiety gibkiej, harmonijnie zbudo-

wanej, która jednocześnie jest jed-

nostką samodzielnie myśląca, potra-

fiącą uwolnić się od kurateli męż-

czyzn. Oczywiście, dotyczyło to wy-

łącznie dam z wyższych sfer i to nie 

wszystkich. 

 Początek dziewiętnastego wieku 

przyniósł nam ideał kobiety uducho-

wionej, która żyje głównie pięknem 

swego wnętrza.  

 Epoka pozytywizmu przyniosła 

mniej wyidealizowany portret kobie-

ty, być może dlatego, iż to one same 

zaczęły pisać, kim są i czego oczeku-

ją. Dal twórców pozytywistycznych 

kobieta zatem, to nie jakiś wyduma-

ny ideał, lecz istota ludzka, która 

pospołu z mężczyzną trudzi się, aby 

godnie przeżyć życie.  

Młoda Polska przyniosła ideał damy 

modern, czyli bladolicej kobiety po-

grążonej w swych niewesołych my-

ślach, przedkładającej książki i oglą-

danie swej "nagiej duszy" ponad tru-

dy codzienności.  

 Dwudziesty wiek to czas rewolucji 

obyczajowej, która pozwoliła kobie-

tom na pełną emancypację. Jednym 

z ideałów kobiecych w obecnych cza-

sach jest zatem feministka, kobieta, 

która stawia na realizacje swej wła-

snej niepowtarzalności i nie daje się 

w tłoczyć w tradycyjnie jej przypisy-

wane role. Drugim ideałem jest biz-

neswoman, czyli kobieta ukierunko-

wana na odniesienie zawodowego 

sukcesu, odkładająca małżeństwo i 

macierzyństwo na czas późniejszy. 

 Jak zatem widać na podstawie 

wyżej wymienionych przykładów, nie 

istnieje coś takiego jak ideał kobiety 

w ogóle. Oczywiście, pewne cechy 

czy to urody, czy to charakteru, po-

wtarzają się w różnych konfigura-

cjach w różnych epokach, niemniej 

jednak nigdy nie jest tak, aby ideał 

funkcjonujący w danym czasie, zo-

stał bezkrytycznie przyjęty przez na-

stępną epokę.  

 

Kanon piękna kobiety w poszczególnych epokach. 
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Znany z obstawania przy swoim 
ksiądz Tadeusz Pieronek swego cza-
su spierał się o coś z kardynałem. 
Wreszcie kardynał Wojtyła zdjął swój 
krzyż biskupi, podał go księdzu Pie-
ronkowi                    i powiedział: 
"Masz, teraz ty rządź". 
   
Pustka  
Któregoś wieczoru, podczas szpital-
nej rekonwalescencji w klinice Ge-
melli po zamachu na Placu świętego 
Piotra, Papież wyszedł ze swojego 
pokoju na opustoszały korytarz. Ro-
zejrzał się i powiedział: "Ładne rze-
czy, wszyscy sobie poszli, a mnie zo-
stawili!" 
Niesforny Papież 

Jak wiadomo 
podczas wizy-
ty w 1999 ro-
ku w Polsce 
Jan Paweł II 
zachorował i z 
tego powodu 
odwołano je-
go wizytę w 
Gliwicach. 
Ojciec Święty 
nie dopuścił 

jednak do tego, aby to śląskie miasto 
było jedynym miejscem na trasie 
jego pielgrzymki, którego nie odwie-
dził. Niespodziewanie w ostatnim 
dniu wizyty, 17 czerwca, przybył do 
Gliwic, a zebranemu pół milionowi 
wiernych dziękował za "świętą cier-
pliwość dla Papieża". Posługując się 
gwarą śląską, Jan Paweł II tak oto 
dialogował z tłumem: 
-  Widać, że Ślązak cierpliwy i twar-
dy, bo ja bym z takim Papieżem nie 
wytrzymał. Ma przyjechać, nie przy-
jeżdżo, potem znowu ni ma przyje-
chać - przyjeżdzo 
- Nic nie szkodzi - odparli wierni. 

- No, to 
dobrze. 
Jak nic 
n i e 
szkodzi, 
to jakoś 
ze spo-
kojnym 
s u m i e -

nie uczęszczał na wykłady. Usiadł 

obok niego i zaczęli godzinną rozmo-

wę związaną z zagadnieniami etyki, 

które były przedmiotem wykładów. 

Ksiądz student z podziwem popatrzył 

na ks. Wojtyłę i stwierdził: 

– Stary, jak 

ty jesteś ob-

kuty! Proszę 

cię, jeśli 

p r z y j d z i e 

Ksiądz Profe-

sor, to nie 

w c h o d ź 

przede mną 

na egzamin, bo z pewnością obleję! 

—Dobrze – zgodził się pokornie ks. 

Wojtyła – ale powiedz mi szczerze, 

dlaczego nie byłeś na ani jednym 

wykładzie?  

- Bo wiesz, panuje powszechna opi-

nia, że jego wykłady są bardzo trud-

ne i wręcz abstrakcyjne, ale gdyby 

miał taki dar przekazywania wiedzy 

jak ty, to słuchałbym go z największą 

przyjemnością. 

 

~Pan kiedyś stanął nad 

brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych 

pójść za Nim; 

By łowić serca 

Słów Bożych prawdą.~ 

 

  2 kwietnia obchodzimy 5 już 

rocznicę śmierci Jana Pawła II- 

patrona młodzieży oraz Wielki ide-

ał do naśladowania! 

Chcielibyśmy przypomnieć Wam o 

pogodzie ducha, wielkich pokła-

dach energii oraz miłości Papieża 

Polaka do młodzieży i nie tylko! 

Był też nauczycielem 

Była sesja zimowa. Czekaliśmy na ks. 

prof. K. Wojtyłę, który miał egzami-

nować z etyki. Po dwóch godzinach 

wszyscy rozeszli się do domów, poza 

jednym kolegą księdzem, który przez 

cały semestr nie był na ani jednym 

wykładzie ks. prof. Wojtyły, gdyż w 

tym czasie wyjeżdżał na wystawy 

malarstwa do Warszawy. Ksiądz Pro-

fesor prosto z opóźnionego pociągu 

przyszedł pod salę egzaminacyjną. 

Wyglądał bardzo 

młodo, nie wyróżniał 

się wizualnie wśród 

księży studentów, 

którzy byli parę lat 

młodsi od niego. 

Ksiądz student pyta 

K. Wojtyłę, którego 

wcześniej nie widział na oczy: – Sta-

ry, ty też na egzamin? – Tak – odpo-

wiedział zgodnie z prawdą Ksiądz 

Profesor, nie dodając ważnego szcze-

gółu, że w charakterze egzaminatora. 

Ksiądz student zaczął ubolewać nad 

spóźnieniem egzaminatora, a tenże 

w mig zorientował się, że czekający 
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Szklana klatka 
Papież był bardzo niezadowolony z 
tego, że obwozi się go w szklanej klat-
ce. Pomysłu tego broniła pewna Polka, 
mając możliwość rozmowy z Jane-
Pawłem II w Krakowie. 
-Ta klatka zmniejsza jednak ryzyko - 
tłumaczyła - Nic nie poradzimy, że się 
lękamy o Waszą Świątobliwość... 
- Ja też - uśmiechnął się Papież - nie-
pokoję się o swoją świątobliwość. 
Nie szumcie siostry nam 
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czynio-
ny przez rozradowane zakonnice sta-
wał się już wprost nie do zniesienia, 
Papież wypalił: "Te siostry, które ślu-
bowały milczenie, hałasują tu najgło-
śniej". 

Biskup i góral 

W czasie jednej z wędrówek po górach 
biskup Karol Wojtyła spotkał górala, 
który - widząc wędrowca utrudzonego 
i zakurzonego - zapytał go, kim jest. 
- Biskupem! - odpowiedział zziajany 
Karol 

- Jak wyście som biskupem, to jo je-
stem papieżem! - wzruszył ramionami 
góral. 

A co, nie wolno mi?  

Kiedy po Krakowie rozeszła się wieść, 
że 29 maja 1967 roku arcybiskup Karol 
Wojtyła został kardynałem, ojciec Le-
on Knabit, benedyktyn z Tyńca, pogra-
tulował nominowanemu w typowy dla 
księży sposób: ukląkł na jedno kolano 
i pocałował go w rękę. Ku zaskoczeniu 
ojca Leona świeżo upieczony kardynał 
zrobił dokładnie to samo. "Proszę 
Księdza Kardynała!" - zawołał zmie-
szany i zażenowany benedyktyn. "A co, 
nie wolno mi?" - odparł z figlarnym 
uśmiechem Papież. 

Wykrakał    
W czasie jednej z wędrówek po górach 
biskup Karol Wojtyła spotkał górala, 
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Szybciej, niż windą 
Kiedyś kardynał Wojtyła przyje-
chał z wykładem do seminarium 
duchowego księży redemptory-
stów w Tuchowie. Ciekawszy od 
wykładu okazał się jednak spo-
sób, w jaki gość przebył parę pię-
ter między aulą a refektarzem: 
usiadł na poręczy schodów i… 
zjechał. 

 
Definicja mnicha 
 Jeszcze jako kardynał na widok 
(bardzo szczupłego) ojca Leona z 
Tyńca Wojtyła mówił: Oto defini-
cja mnicha, "kupa kości owinię-
tych w czarny materiał". 
 
 
Pustka 
Któregoś wieczoru, podczas szpi-
talnej rekonwalescencji w klinice 
Gemelli po zamachu na Placu 
świętego Piotra, Papież wyszedł 
ze swojego pokoju na opustosza-
ły korytarz. Rozejrzał się i powie-
dział: "Ładne rzeczy, wszyscy 
sobie poszli, a mnie zostawili!" 
 
„...najprzystojniejszy Księże 
Kardynale” 
Zabawne sytuacje nie peszyły 
Karola Wojtyłę także jeśli zdarza-
ły się za sprawą kobiet. 
„Eminencyjo, najprzystojniejszy 
Księże Kardynale” - tak kiedyś 
powitała Karola Wojtyłę jedna z 
parafianek Podhala. „No, coś w 
tym jest” - odpowiedział niespe-
szony kardynał. 

Z wami dziecinnieję" 
Podczas jednej ze swoich wizytacji 
rzymskich parafii Papież - jak to ma w 
zwyczaju - wdał się w rozmowę z dzieć-
mi. - Wy jesteście młodzi, a ja już je-
s t e m  s t a r y  -  p o w i e d z i a ł . 
- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprote-
stowały dzieci. 
- Tak, ale jak jestem z wami, to dziecin-
nieję - replikował Papież 
 
Papieskie wagary 
Podczas powitania w Monachium Pa-
pież spytał licznie obecne dzieci: "Dano 
wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - 
wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To 
znaczy - skomentował Jan Paweł II - że 
papież powinien częściej tu przyjeż-
dżać". 
 
Przepis na papieskie Kremówki 
mąka - 3 szklanki, margaryna  

c u k i e r — 1 
szklanka, cukier 
w a n i l i n o w y , 
proszek do pie-
czenia — 1 ły-
żeczka, Budyń o 
smaku wanilio-
wym — 3 opa-
kowania,  mle-
ka—1 litr,  wiór-
ki kokosowe - 
20 dkg,   cukru 
p u d r u —
1szklanka Za-

gnieść ciasto ze składników: mąki, 1/2 
kostki margaryny, cukru, proszku do 
pieczenia i 2 jajek. Ciasto wyłożyć na 
nasmarowaną tłuszczem blachę. Na 
ciasto wyłożyć ugotowane budynie WI-
NIARY w 1 litrze mleka.  Na budyń wy-
łożyć przygotowaną masę kokosową, 
którą wykonać trzeba następująco: 1/2 
kostki margaryny rozetrzeć z 2 żółtka-
mi, dodać cukier puder i cukier wanili-
nowy. Do tego ubitą pianę z białek i 
wiórki kokosowe, wymieszać. Wykła-
dać na budyń.  
Pieć 40-45 minut 
 
Myśl miesiąca: 
 

„Nie bój się nie lękaj! 
Wypłyń na głębię!” 

Jan Paweł II 
 

Martyna Wróbel i Ilona Grzywacz 



 
Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wiel-
kanocna) – najstarsze i najważniej-
sze święto chrześcijańskie upamięt-
niające zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, 
stanowiący okres wspominanie naj-
ważniejszych dla wiary chrześcijań-
skiej wydarzeń, nazywamy Wielkim 
Tygodniem.  

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela 
Palmowa („Niedziela Męki Pańskiej”, 
zwana też „Wierzbną 

– święto ruchome  w kalendarzu 
chrześcijańskim przypadające 7 dni 
przed Wielkanocą. Zostało ono usta-
nowione na pamiątkę przybycia 

Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczy-
na okres przygotowania duchowego 
do świąt, będącego wyciszeniem, 
skupieniem i przeżywaniem męki 
Chrystusa. 

Święte Triduum 
Paschalne jest to 
najważniejsze wy-
darzenie w roku 
liturgicznym kato-
lików, którego isto-
tą jest celebracja 
Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania 
Chrystusa. Rozpo-
czyna się wieczorną 

Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wie-
czerzy Pańskiej), kończy zaś długimi 
nieszporami po południu Niedzieli 
Wielkanocnej.  

Wielka Niedziela jest Pierwszym 
Dniem Świąt Wielkanocnych, obcho-

dzi się ją na pamiątkę zmartwych-
wstania Chrystusa. W Polsce Wielka-
nocne świętowanie rozpoczyna się 
uroczystą mszą rezurekcyjną, której 
tradycje sięgają średniowiecza. Po 
powrocie, w gronie rodziny zasiada 
się do uroczystego śniadania. Przed 
rozpoczęciem konsumpcji wszyscy 
składają sobie życzenia wielkanocne. 
Świąteczny stół pełen jest pokar-
mów, poświęconych dnia poprzed-
niego. Powinny się na nim znaleźć 
tradycyjne potrawy takie, jak: jajka z 
chrzanem, wędliny, wielkanocne 
babki i mazurki. Na środku obowiąz-
kowo należy postawić wazon z bazia-
mi symbolizującymi wiosnę. 

Drugi Dzień Świąt zwany Lanym 

Poniedziałkiem lub Śmingusem – 

dyngusem, to w polskiej tradycji czas 

polewania dla żartów wodą inne oso-

by.                                            Dominika 

Wielkanoc 
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P a l e m k i 
na szczę-
ście Pa-
lemki  
R ó z g i 
wierzbowe, 
g a ł ą z k i 
bukszpanu, 

malin, porzeczek – ozdabiano kwiat-
kami, 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. Zatknię-
te za obraz lub włożone do wazonów 
palemki chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością sąsia-
dów. 
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie 
świąteczne porządki nie tylko po to, 
by mieszkanie lśniło czystością. Po-
rządki mają także symboliczne zna-
czenie – wymiatamy z mieszkania 
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i cho-
roby. 

Ś w i ę c o n k a 
Wielka Sobota 
była dniem ra-
dosnego oczeki-
wania. Koniecz-
nie należało 
tego dnia po-

święcić koszyczek (albo wielki kosz) z 

jedzeniem. Nie mogło w nim zabrak-
nąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 
(na znak, że kończy się post). Świę-
cono też chrzan, – bo „gorycz męki 
Pańskiej i śmierci została zwyciężona 
przez słodycz zmartwychwstania”, 
masło – oznakę dobrobytu – i jajka – 
symbol narodzenia.  
Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką 
Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w 
której gotowały się jajka na święcon-
kę, to znikną piegi i inne mankamen-
ty urody!  
Wielka Niedziela – dzień radości  
W Wielką Niedzielę poranny huk 
petard i dźwięk dzwonów miał obu-
dzić śpiących w Tatrach rycerzy, po-
ruszyć zatwardziałe serca skąpców i 
złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji 
zasiadano do świątecznego śniada-
nia. Najpierw dzielono się jajkiem. 
Na stole nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziada, – czyli mazur-
ka.  

Lany poniedzia-
łek Lany poniedzia-
łek, śmigus-dyngus, 
święto lejka – to za-
bawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. 
Oblewać można było 
wszystkich i wszę-
dzie. Zmoczone tego 

dnia panny miały większe szanse na 
zamążpójście. A jeśli któraś się obra-
ziła – to nieprędko znalazła męża. 
Wykupić się można było od oblewa-
nia pisanką – stąd każda panna sta-
rała się, by jej kraszanka była naj-
piękniejsza. Chłopak, wręczając tego 
dnia pannie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, że mu się podoba.   
Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej radości ro-

dziny może być po za-
kończeniu śniadania, 
wspólna zabawa – 
zwana szukaniem za-
jączka, czyli małej nie-
spodzianki dla każde-
go. 
Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanocnym sto-
le, jest symbolem życia i odrodzenia. 
Tradycja pisanek i dzielenia się świę-
conym jajkiem sięga daleko w prze-
szłość. Już starożytni Persowie wio-
sną darowali swoim bliskim czerwo-
no barwione jaja. Zwyczaj ten przyję-
li od nich Grecy i Rzymianie. Ru-
muńskie przysłowie ludowe mówi:, 
„Jeśli my, chrześcijanie zaprzesta-
niemy barwienia jaj na czerwono, 
wówczas nastąpi koniec świata”. 
Czerwone pisanki mają ponoć moc 
magiczną i odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości.  
Dominika 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pisanki01.JPG
http://www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/wielkanoc015.jpg


Jasna kredka i gotowe 

Jajko pomalowane białą lub jasną 

kredką w dowolne wzorki, a potem 

wrzucone do słoiczka czy szklanki z 

farbką również będzie prezentować 

s i ę  n i e z w y k l e  a t r a k c y j n i e . 

 

Zbite jajo! 

Jajo zbiło się w czasie gotowania? 

Nic straconego! Wystarczy zbić sko-

rupkę łyżeczką, ale tak, by skorupka 

całkiem nie odpadła i wrzucić do po-

jemniczka z rozpuszczoną farbką. Po 

kilkunastu minutach wyjąć i obrać. 

To niezwykle krótkotrwała pisanka, 

ale jaki efekt! 

   POWODZENIA ! 

Martyna 

 

Zadzwoniły już dzwony,  
dzień nastał wesoły.  

Pod święconym pieczywem  
uginają się stoły.  

 
Leży jajko święcone  

malowane farbami –  
kto też dzisiaj tym jajkiem  
będzie dzielił się z nami?  

 
A więc ojciec i matka –  
oni pierwsi najpewniej,  
potem bracia i siostry,  

i sąsiedzi i krewni,  
 

Potem … nie wiem kto dalej,  
a odgadnąć to sztuka  

może jakiś gość z drogi  
do drzwi chaty zapuka.  

 
Może dziadziuś zgrzybiały,  

co się modli w kościele?  
To się także tym jajkiem  

z biednym dziadkiem podzielę. 
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Jak zrobić orygi-

nalną pisankę? 

Malowanie jajek to tradycja, 

która przynosi zazwyczaj 

najwięcej radości dziecia-

kom. Jednak i dorośli chcie-

liby przecież, żeby ich świą-

teczne jajka były ładne i ory-

ginalne. Kilka rad, jak zro-

bić ciekawą pisankę. Świet-

na zabawa dla rodziców i dzieci, ale nie tylko! 

Po prostu pomaluj 

To najprostszy sposób na pisanki. Kupujesz gotowe farbki i jaja       o jak 
najbielszej skorupce. Jajka trzeba ugotować na twardo, pojedyncze farbki 
rozpuścić w szklankach, w każdej musi być też łyżka octu. Potem wrzuca-
my jaja do poszczególnych szklanek z farbami    i po kilkunastu minutach 
mamy piękne, kolorowe pisanki. Potem warto każdą gotową pisankę po-
smarować tłuszczem, będzie miała jeszcze bardziej intensywny kolor. 

Farbki można mieszać tak, 
by powstały  c ieka-
we kolory 

Wosk 

Można jednak sprawę nie-

co utrudnić, ale za to jaki 

efekt! Wystarczy rozpuścić 

wosk i pędzelkiem lub wy-

kałaczką narysować nim 

wzory na ugotowanych 

jajkach. Gdy wosk za-

schnie, wrzucamy jajka do szklanek z farbami. Po kilkunastu minutach 

 jajka wyciągamy, a wosk delikatnie usuwamy szmatką.  

Inny sposób - przyda się nóż 
Gotowe, ufarbowane pisanki bierzemy w ręce i cienkim nożykiem wyskro-
bujemy na nich fantazyjne wzory, a potem smarujemy tłuszczem. Tak też 
można stworzyć ciekawe jajeczka! 

A może wata? 

Ugotowane jaja można przecież ozdabiać czym tylko chcemy. Przyklejając 

odrobinę waty, wysuszone kwiatki, albo kawałki materiałów. Co do głowy 

przyjdzie, wyobraźnia bardzo 

się tu przyda. 

Mazakami? Czemu nie! 

Do malowania jajek mogą się 

przydać zwykłe mazaki. Można 

skorupki ugotowanych jaj 

ozdabiać różnokolorowymi 

wzorami i pokazać światu, jaki 

drzemie w nas talent! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vaj%C3%AD%C4%8Dka_malovan%C3%A1_voskem.jpg


Na Wenę 
Do Muz Kochanowski fraszki pisywał, 
Natchnienia w naturze często poszuki-

wał. 
I miał wielkie powodzenie w tej kwestii, 

Pomoc każdemu, nie leży w jej gestii. 
Gdy się Muza raz uśmiechnie do Ciebie, 

Będziesz tworzył, będziesz w niebie. 
Będziesz szukał weny nawet rok. 

                                                     Sylwia 
 
Do Pustelnika 
Chwytaj za rękę tych, którzy są blisko 

Ciebie 
Gwarantuje, że po-
czujesz się jak  w 
niebie 
I trzymaj ich moc-
no, gdyż nie patrza-
ją zdrady 
Jakoby w ciemno-

ściach nie kłamają rady 
Wspomnij w tych chwilach przyjaciela,  
który zawżdy nadzieje w Ciebie wciela. 
Z pewnością jest jeszcze temu rada,  
dla którego Ty stanowiłbyś wszystko co 
posiada. 
Uważaj tylko, aby się temu nie omamić  
Istoty ludzkie są słabe i łatwo je zranić, 
Bo gdy tylko okazja się temu ukaże  
Ty oddasz swe życie za nich, jako w nik-
czemnym darze.  
KAMILA 

 

O Miłości… 
Mężczyzna stały w uczuciach? 

Oj chyba nie… 
Jego uczucie ulotne, gdzieś  jest 

I chociaż puści Ci oczko  
i szepnie Do ucha słodko  

Ty zaraz robisz oczka maślane, 
A serce robi się ociężałe 

Strzeż się dziewczyno miła 
Żebyś w tej miłości się nie zatraciła 

Miłość kapryśna jest  
I gdy jej potrzebujesz ona gdzieś zmywa 

się  
A  mężczyzna,  o którym teraz  śnisz 

Mówi Ci: Nas już nie ma, i nie ma już nic. 
PATRYCJA 

 

Ku  Szczęściu 
Szczęście to pojęcie 
względne,  
W przypływie emocji 
względne, 
C z a s a m i  s t a r c z y 
uśmiech od ucha do 
ucha  
Czasami potok słów 
nagle z nas bucha 
Bo szczęście gości w 

życiu  każdego z nas  
I dzięki szczęściu 
lepiej płynie czas  
Człowiek szczęśliwy, 
przyjaźni nowych 
szuka  
Inny powie: spadaj! 
Idź robić na drutach 
Po kilku minutach 
stwierdza fakt 
Wszystkim już znany  
„ W ludziach poszukuj dobroci, a ze złymi 
nie szukaj zwady.” 
ILONA 

Do płci pięknej  
Wasza uroda nas olśniewa, 
A seksapil nas otumania. 

Ale dajcie nam odrobinę wolności, 
Nie wtrącajcie naszej woli w niewole, 
Byśmy mogli nadal was zaskakiwać, 

Wbrew pozorom, nie oszukiwać. 
MATEUSZ 

 
Ku  Bałtykowi 

Tyś morze szerokie, że 
ręką objąć nie można 
A ja gdy na morzu, bar-
dzo jestem ostrożna 
Stojąc na statku falę 
obserwuję 
A tam miłość swoją znaj-
duję  
Fala kolory przybiera 

nijakie 
Takie niebieskie, dziwne, owakie 
Wiatr mnie unosi po statku brzegi 
I nie przeszkodzą zimą olbrzymie śniegi 
Serce mi bije jak topola drżąca 
Uśmiech mi wzrok ze szczęścia oczy za-
słania  
A ja się czuję jak dama zaspana. 
Po plaży o zachodzie słońca spaceruje 
W odbiciu wody swą postać widuję 
Piasek złocisty kolor przybiera 
On takie duże myśli na mnie wywiera. 
Wspomnienia to najważniejsza sprawa  
Dobre refleksje i piękna zabawa. 
DOMINIKA 

 
Na dzień wagarowicza 

Sprawa niesłychana 
– dzisiaj w szkole 
naszej  
Od samego rana 
jakoś jest inaczej 
Z żadnego przed-
miotu nikt pały nie 

dostał. 
Każdy się nauczył? Nie, to przyszła wio-
sna    
Nikt nas dziś nie pyta, nie robi klasówek 
W piórniku się nudzi: długopis, ołówek. 

Lecz nie myślcie sobie, że to nowy zwy-
czaj 
- dziś, po prostu – jest dzień wagarowi-
cza. 
Dzisiaj nam dużo wolno, dziewczyny, 
chłopaki 
Szkoda, że w roku tylko jeden taki 
Nie smućcie się zbytnio, gdy tego dnia 
Nadejdzie koniec. 
Przyszła pani wiosna w zielonej odsłonie. 
Obietnice niosąc z kwiatami i słońcem, 
Że wakacje już będą za 3 miesiące. 
OLKA 

 
Ku szkole 
Dziwna jest ta szkoła 
Kto w niej wyżyć zdo-
ła? 
Kto wyzwaniom tym 
podoła? 
Nie dalej jak tydzień 
temu  
dyżurny dzień  
dobry nie powiedział 
nauczyciel się zezłościł  
czoło zmarszczył, oczy zmrużył  
chyba się na prawdę wkurzył 
a oskarżony?  
Nie sprawdziła się wymówka,  
Więc zaczęła się pyskówka 
Skończyło się wizytą na dywaniku  
I naganą w dzienniku. 
KAMIL 

 
Flaszka o życiu 
Dziś pod sklepem piwo piją 
Zaraz pewnie się pobiją 
Babcie pod kościołem stoją 
Dziadków do kościoła gonią 
Brat bratu włosy wyrywa 
Siostra z siostrą się wyzywa 
Nauczyciele uczą szczerze 
Lecz w dzienniku banie świeże. 
GRZESIEK  

 
Na miłość 
Pojawia się nagle 
niespodziewanie 
Serce bije jak 
zaczarowane. 
Motyle w brzu-
chu, zawroty gło-
wy 
Stan ten jest wyjątkowy. 
Bo gdy się zakochasz 
Już w poduszkę nie szlochasz. 
Okulary różowe nosisz 
Oczekiwanie cierpliwie znosisz. 
Wystarczy jedno krótkie spojrzenie, 
Które me serce wprawia w drżenie.  
Milena 

„NASZE  F‘ ASZKI….” 

Str. 8  



Nikogo nie dziwi, że młoda dziewczy-
na się odchudza. Jeżeli jednak chęć 
schudnięcia zaczyna dominować w 
codziennym życiu i wyznacza wszel-
kie nasze działania, to jest to niepo-
kojący sygnał. 

P o c z ą t k i  a n o r e k s j i . 
Anoreksja czyli jadłowstręt psychicz-
ny charakteryzuje się fałszywą oceną 
własnego ciała, prowadzącą do gło-
dzenia się. Chorują na nią osoby w 
różnym wieku i z różnych środowisk, 
ale najczęściej dotyka ona dziewczęta 
między 12 a 21 rokiem życia. Chłopcy 
zapadają na tę chorobę 10 razy rza-
dziej. Zwykle zaczyna się niewinnie. 
Młode dziewczęta w okresie dojrze-
wania nie zawsze akceptują swoje 
nowe kobiece kształty i próbują się 
odchudzać, najpierw ograniczają 
kalorie, później eliminują kolejne 
potrawy. Wreszcie do życia wystar-
cza im 300 kcal. Jedzenie pozostaje 
wciąż w centrum ich zainteresowa-
nia. Uprawiają sporty w celu spale-
nia nawet tej minimalnej ilości kalo-
rii Dziewczęta dotknięte tą chorobą 
zazwyczaj są ambitne, posłuszne, 
uważane za wzorowe córki. Niektó-
rzy psychiatrzy uważają, że jedzenie 
staje się dla nich jedyną sferą życia, 
którą mogą same kontrolować. Cho-

re cierpiące na anoreksje nieustannie 
się głodzą, co powoduje spadek masy 
ich ciała. Mimo znacznego wynisz-
czenie niektóre nadal są przekonane 
o własnej nadwadze. Niekiedy chore 
z pedanterią przygotowuję własne 
jedzenie. Na przykład kroją je na ma-
łe kawałki, a następnie bardzo precy-
zyjnie układają na talerzu. 

Chorzy na anoreksję nie muszą być 
bardzo chudzi, zaburzenia łaknienia 
zaczynają się znacznie wcześniej, gdy 
mimo iż osoba posiada normalną 
masę ciała uważa się za grubą i coraz 
bardziej zmniejsza przyjmowanie 
pokarmu. 

Bulimia – ciągła walka z ciałem. 
Bulimia to często manifestacja 
uczuć, których młode osoby często 
nie potrafią wyrazić lub ukierunko-
wać w inny 
sposób. 

Sam prze-
bieg choro-
by jest dra-
m a t y c z n y : t o 
ciągła walka z 
ciałem i jego 
potrzebami. 
Osoby cho-
rujące na 
bulimię panicznie boją się przytyć. 
Jedzenie utożsamiają z wrogiem lub 
z ogromną przyjemnością, na którą 
nie mogą sobie pozwolić. Jednak 
czasami ulegają pokusie, poddają się 
swemu najgorszemu wrogowi i jedzą, 
jedzą, jedzą... Podczas ataku łaknie-
nia osoba chorująca na bulimię może 
zjeść wszystko: lody przegryźć kisz-
nym ogórkiem, zagryźć chipsami i 

popić mlekiem czekoladowym, po-
chłania ogromne porcje jedzenia. 
Ataki głodu kończą się najczęściej 
długą wizytą w toalecie. „Na począt-
ku jest trudno wywołać wymioty, lecz 
po pewnym czasie już nawet nie trze-
ba wkładać palców. Świetne są także 
tabletki przeczyszczające i wszelkie 
inne środki, które pozwalają pozbyć 
się „tego brudu” z organizmu” – mó-
wi dziewiętnastoletnia Kasia. Brzmi 
okropnie, wręcz obrzydliwie? Ale 
właśnie tak wygląda życie osoby cho-
rej na bulimię. Bo trzeba jeszcze raz 
nazwać rzecz po imieniu – bulimia to 
choroba. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu, nie dotyka tylko pulch-
nych obżartuchów. Jest to najczę-
ściej problem, z którym walczą mło-
de, piękne kobiety i dziewczęta. 

Anoreksja i bulimia to problem, któ-

ry każdy przeżywa inaczej. Definicje, 

reguły, ramki nie są w stanie scha-

rakteryzować ogromu zniszczeń fi-

zycznych i psychicznych, jakie niesie 

ze sobą ta choroba. 

Aby dotrzeć do osoby chorującej na 

bulimię czy anoreksję należy podejść 

do niej z wrażliwością i empatią. Le-

czenie, to najczęściej długotrwała 

terapia, w którą zaangażowane są 

całe rodziny. Najważniejsza jest jed-

nak świadomość zagrożenia u samej 

osoby chorującej. Bez chęci wyzdro-

wienia nie jesteśmy w stanie wiele 

pomóc, często jednak wystarcza czy-

jaś obecność, zrozumienie i wspar-

cie. Bulimia i anoreksja to wynisz-

czająca, groźna choroba, z którą trze-

ba walczyć.       Paulina 

Niewinne odchudzanie 
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Szybka jazda nie popłaca, tylko życie  przez nią stracisz!!! 

Dnia 24 lutego w naszej szkole odbył 
się program profilaktyczny 
pod tytułem 

 „Pamiętaj 
masz jedno życie!” 

 
Celem programu było uświadomienie 
młodzieży, przygotowującej się do 
zdawania egzaminu na prawo jady, 
jak niebezpieczne są skutki brawury 
na jezdni, prowadzenie samochodu 

pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. Obejrzeliśmy 
film, którego drastyczne sceny, uświa-
domiły wielu z nas, jak powinniśmy 
zachowywać się na drogach.  
Myślę, że film wywarł na wszystkich 
uczestnikach spotkania olbrzymie 
wrażenie i zmusił do zastanowienia 
się nad własnym zachowaniem pod-
czas poruszania się po jezdni. 
 

Ilona Grzywacz    
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RAK PIERSI—  
NIE MUSISZ BYĆ KOLEJNĄ OFIARĄ  

Dnia 10 marca 2010 r odbył się pro-

gram profilaktyczny na temat raka 

piersi u kobiet.   
 
 Rak piersi jest najczęstszym 
nowotworem złośliwym u kobiet. Roczna 
zachorowalność wynosi ponad 10.000 . 
Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachoro-
wania. 76 % wszystkich raków piersi 
występuje u kobiet powyżej 50 roku ży-
cia.Bardziej narażone są kobiety, u któ-
rych występował rak piersi u krewnych 
pierwszego stopnia (matka, siostra). 
Do innych czynników, mogących zwięk-
szać w różnym stopniu zagrożenie wy-
stąpienia raka piersi należy wczesny 
wiek pierwszej miesiączki, późny wiek 
menopauzy, narażenie na promieniowa-
nie jonizujące w młodym wieku, długo-

trwałe stosowanie środków antykoncep-
cyjnych, otyłość (zwłaszcza po menopau-
zie), późny wiek pierwszej ciąży lub ich 
brak, lub krótki okres karmienia piersią. 

Wczesna diagnostyka 

Wczesne wykrycie raka piersi i wdrożenie 
odpowiedniego, specjalistycznego lecze-
nia, bardzo często może doprowadzić do 
wyleczenia. Do istotnych czynników wy-
krywania zmian w piersi należy SAMO-
BADANIE kobiet, okresowe badanie 
piersi przez lekarza onkologa lub chirurga-
onkologa   oraz okresowe badania obrazo-

we (USG piersi oraz mammografia). 
USG piersi zaleca się wykonywać u kobiet 
poniżej 35 - 40 roku życia jako element 
diagnostyki uzupełniającej badanie piersi 
przez lekarza.    

Także u starszych kobiet, których piersi 
zawierają dużo tkanki gruczołowej lub 
włóknistej (np. zwyrodnienie włóknisto-
torbielowate Mastopathia fibroso-
cystica) ultrasonografia powinna być 
wykonana jako badanie uzupełniające do 
przypadkach sama mammografia może 
nie być diagnostyczna, tzn. guz nowotwo-
rowy może nie być widoczny.                        
W przypadku opisanych powyżej zmian 
może zdarzać się tak w 50% przypadków.  

Należy pamiętać, że wszelkie badania 
obrazowe nie mogą być przeprowadzane 
bez badania piersi przez lekarza. 

Ilona i Milena 

PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI 
Od 1 września 2009 roku nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie            

biorą udział  w  projekcie 
   ,, ATRAKCYJNA SZKOŁA  I WYSOKA JAKOŚC KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ ZAWODOWY DEBIUT " 

  
Projekt wspólfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach kursu indywidualne doradztwo zawodowe 132 uczniów realizuje zajęcia z doradcą zawodowym.  
Indywidualne doradztwo zawodowe prowadzone jest w naszej szkole przez szkolnych doradców zawodowych: 

p. Bogusławę Pawelską - Kozon i p. Annę Kosiorowską 
 

  MATERIAŁY WYKORZYSTANE PODCZAS SPOTKANIA: 
 Testy zawodoznawcze : moje słabe i mocne strony, Zawodowa Orientacja, Predyspozycje Zawodowe , Ankieta 
zdrowia 
 Przewodnik po zawodach. 
 Informator o zawodach. 
 Mini teczki informacji o zawodzie. 
 Informator o Uczelniach Wyższych wyd. Perspektywy 
 Multimedialny Informator o Uczelniach Wyższych . 
 Broszury i ulotki informacyjne o zawodach i uczelniach . 
 Portale internetowe. 
W wyniku rekrutacji do Projektu "ATRAKCYJNA SZKOŁA I WYSOKAJAKOŚĆ KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ 
ZAWODOWY DEBIUT" powstały listy uczniów będących uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie. Poniżej za-
mieszczone zostały pliki z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych na dane kursy. 
Kurs Pilarza , Kurs SEP Do 1 KV, OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, Języka angielskiego, rosyjskiego i 
niemieckiego zawodowego, Kurs LPG, Kurs księgowość komputerowa I stopnia, Kurs kelner/barman, kurs spawania 
metodą MAG lub TIG,  Kurs stylista paznokci i wizażu,  Kurs prawa jazdy kat. B,  kurs przedsiębiorczości, Kursy przy-
gotowawcze do matury, na wyższe uczelnie, Kursy przygotowawcze do egzaminów potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe,  praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pink_ribbon.svg&filetimestamp=20070216164200
http://www.zdrowie.med.pl/rak_piersi/rak_piersi4.html
http://www.zdrowie.med.pl/rak_piersi/rak_piersi4.html
http://www.zdrowie.med.pl/onkologia/badania/mammo.html


"Kula w tył głowy i bezimienna 
mogiła w brzozowym lasku. 
Czaszki z przestrzeloną potyli-
cą, chciwe ręce przeszukujące 
kieszenie płaszczy i mundurów. 
Mordercy jedzący w stołówce 
NKWD łyżkami wódkę z talerza 
zamiast zupy."  
 
Obraz, który prześladował trzy pokolenia 
Polaków. Katyń - przeklęta wioska pod 
Smoleńskiem, którą z trudem można zna-
leźć na dobrych mapach. Spośród milio-
nów obywateli, których Polska straciła w 
II wojnie światowej, o tych kilkudziesięciu 
tysiącach z brzozowych lasków nie wolno 
było pisać, mówić a nawet myśleć. Więzie-
nie, później wyrzucenie z pracy i inne szy-
kany czekał w kraju na odważnych, szuka-
jących prawdy. Ci, którzy próbowali to 
robić na Zachodzie spotykali się z drwina-
mi i szyderstwami. Zmowa kłamstwa 
ogarnęła cały świat. 
W kwietniu i maju 1940 r , w lesie koło 
Katynia, NKWD (na podstawie decyzji 

Stalina i Biura Politycznego KC WKP) 
zamordowano około 4200 polskich ofice-
rów i podchorążych, wziętych do niewoli 
po agresji radzieckiej na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 r. Wcześniej byli oni więzieni w 
Kozielsku, gdzie znajdował się jeden z 
trzech (oprócz Ostaszkowa i Starobielska) 
obozów internowania polskich jeńców. 
Łącznie przetrzymywano w nich 15 tys. 
oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza, policjantów i podchorążych. 
Jeńców ze Starobielska zamordowano w 
Charkowie, z Ostaszkowa  w Miednoje. 
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili, że 
odkryli groby polskich oficerów zamordo-
wanych przez NKWD. Władze sowieckie 
wszystkiemu za gwałtownie zaprzeczyły 
oskarżając o zbrodnię nazistów. Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie 
zwrócił się Międzynarodowego Czerwone-
go Krzyża w Genewie o zbadanie sprawy. 
W odpowiedzi Związek Radziecki zerwał z 
nim stosunki dyplomatyczne i oskarżył o 
współpracę z Hitlerem. Wielka Brytania i 
Stany Zjednoczone nie poparły działań 
rządu polskiego.  

W 1944 r. sfabrykowano dowody mające 
służyć oskarżeniu Niemców o zbrod-
nię .Mimo wysiłków sowieckich nie włą-
czono tych pomówień do aktu oskarżenia 
w procesie Norymberskim. Władze PRL 
podtrzymywały sowiecką wersję wydarzeń 
aż do 1990 r. 
13 kwietnia 1990 r. władze rosyjskie ofi-
cjalnie przyznały się do odpowiedzialności 
za zamordowanie polskich oficerów. W 
199 r. Polska otrzymała kopię decyzji Ł. 
Berii z 5 marca 1940 o rozstrzelaniu                 
25 700 osób cywilnych i wojskowych po-
chodzenia polskiego. 28 lipca 2000 r. w 
Katyniu otwarty został cmentarz polskich 
i rosyjskich ofiar NKWD. 
10 kwietnia 2010 r. w Katyniu odbędą się 
uroczystości upamiętniające śmierć pol-
skich oficerów, na które przybędą przy-
wódcy państw Unii Europejskiej i Rosji. 
Polskę będą reprezentować : premier Do-
nald Tusk, prezydent Lech Kaczyński i 
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. 

Magdalena Włodarczyk 

Katyń – zbrodnia ludobójstwa (1940 – 2010) 
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 Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie dnia 9 
marca 2010r. zaprosiła 28 uczniów  z naszej szkoły z 
klasy II Lzi  do udziału w projekcie edukacyjnym - IN-
FORMATYKA+. Jest to ponadregionalny program roz-
wijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT). Projekt jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i realizowany we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
 Uczniowie w ramach Wszechnicy Porannej uczestni-
czyli w zajęciach edukacyjno-informatycznych nt. Tech-
nik nagrywania, kształtowania i odtwarzania dźwięku. 
Wykład prowadził Pan dr inż. Andrzej Majkowski. 
Zajęcia składały się z 2-godzinnych wykładów i 3-
godzinnych warsztatów w pracowniach kompu-
terowych. 

Zajęcia kończył test sprawdzająco-orientujący, który spraw-
dzał wiedzę i  umiejętności zdobyte przez uczniów. Na ko-
niec uczniowie wypełniali ankietę ewaluacyjną oceniającą 
zajęcia w których uczestniczyli. 
Zajęcia Wszechnicy Porannej są bezpłatne, uczniowie zosta-
li przewiezieni na zajęcia autokarem zamówionym przez 
uczelnię. Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały dydak-
tyczne z zajęć w wersji drukowanej oraz uzyskali dostęp do 
platformy edukacyjnej. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz opie-
kunowie grupy otrzymali ciepły posiłek w trakcie przerwy 
między zajęciami. Organizatorem wyjazdu na zajęcia z ra-
mienia Zespołu Szkół Nr 1 był pan Andrzej Sieńkowski - 
nauczyciel przedmiotów informatycznych, opiekunem gru-
py była pani Anna Sawiak – nauczyciel matematyki i przed-

miotów informatycznych. 
 

Anna Sawiak 

Klasa II Lzi na zajęciach w Wyższej Szkole Informatyki 



10 marca już po raz 7 w Polsce obchodzo-
no  Dzień przedsiębiorczości, organizo-
wany przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, przy współpracy Kan-
celarii Prezydenta RP. Ideą tego przed-
sięwzięcia jest umożliwienie uczniom 
szkół  ponadgimnazjalnych  odbycia jed-
nodniowych  praktyk w wybranych przez 
siebie miejscach  pracy. Dzięki temu ma-
ją oni możliwość zweryfikowania swoich 
wyobrażeń o wymarzonym  zawodzie, 
zapoznania się  z jego specyfiką oraz po-
zyskania informacji o wymaganym wy-
kształceniu, umiejętnościach czy predys-
pozycjach niezbędnych do jego wykony-
wania. Dzień ten daje szansę na wykorzy-
stanie w praktyce wiedzy zdobytej w 
szkole oraz na wykonywanie prostych 
zadań  na wymarzonym stanowisku pra-
cy. 

Projekt ten cieszy się olbrzymim zainte-
resowaniem młodzieży. Dla niektórych to 
jedyna okazja, żeby zobaczyć z bliska 
pracę specjalistów. W ubiegłym roku w 
całym kraju wzięło w nim udział 42 tysią-
ce uczniów. Nasza szkoła uczestniczyła w 
nim  po raz czwarty. 
93 uczniów z klas : II Lo, III Lo, II Lzi,  
III Lzi, II Lso, III lso obserwowało pracę 
w różnych firmach, instytucjach czy urzę-
dach. W sumie odwiedzili oni 35 instytu-
cji. Tym razem uczniowie musieli wyka-
zać się większą przedsiębiorczością ,niż w 
latach ubiegłych, ponieważ samodzielnie 
poszukiwali firm i konsultantów, którzy 
zgodzili się zapoznać uczniów z daną 
profesją  i odpowiedzieć na pytania z nią 
związane. 
Podsumowania Dnia przedsiębiorczości  
dokonano na lekcjach podstaw przedsię-
biorczości, na których uczniowie mieli 
możliwość podzielenia się  ciekawymi 
spostrzeżeniami i uzyskaną wiedzą z na-
uczycielami i kolegami z klasy. 
„Moim zdaniem Dzień Przedsiębiorczo-
ści jest dobrym pomysłem. Możemy 
spróbować czegoś, co nas wcześniej inte-
resowało i sprawdzić nasze siły. Bywa 
tak, że wcześniej dana praca wydawała 
się ciekawa, a tak naprawdę okazała się 
mało interesująca. W przyszłym roku   

wezmę w nim udział.” 
Anna Bryk kl. II LO 

„Byłam w Poradni psychologiczno-
pedagogicznej w Wyszkowie. Dzięki tej 
jednodniowej praktyce przekonałam się 
do zawodu psychologa i kierunku stu-
diów po liceum. Polecam każdemu, kto 
chciałby poznać charakterystykę danego 
miejsca pracy i gdy waha się w związku 
ze swoją przyszłością”  

Katarzyna Piórkowska kl. II LO 

„Dzień Przedsiębiorczości spędziłam w 
gabinecie fizjoterapii i masażu. Spotka-
łam ludzi z różnymi problemami zdro-
wotnymi, którzy oczekują pomocy i zoba-
czyłam na czym polega praca z chorymi. 
Cieszę się, że tam byłam, bo utwierdzi-
łam się w przekonaniu, że taką pracę  
chcę wykonywać po zakończeniu szkoły. 
Uważam, że takich dni powinno być wię-
cej, gdyż mogą pomóc dokonać wyboru 
dotyczącego naszej przyszłości zawodo-
wej.”  

 Milena Budna kl. II LO 
„Jesteśmy bardzo zadowolone z wzięcia 
udziału w Dniu Przedsiębiorczości.  Były-
śmy w Starostwie Powiatowym. Pozwoli-
ło to nam zobaczyć z bliska pracę specja-
listów na danym stanowisku. Jednocze-
śnie dowiedziałyśmy się dużo na temat 
danego zawodu i możliwości zatrudnie-
nia. Nie był to dla nas dzień odpoczynku 
ale wyszłyśmy pełne zadowolenia, że 
spisałyśmy się pracując przez cały dzień. 
Uważamy ,że Dzień Przedsiębiorczości to 
świetny pomysł. Jesteśmy pewne, że jeśli 
będzie taka możliwość to zdecydowanie 
weźmiemy również w nim udział za rok.” 

Natalia Kalinowska i  Sylwia Makowska  

„ Wspaniały pomysł z takim programem 
jednodniowych praktyk dla uczniów po-
nadgimnazjalnych. Dzień spędzałam w 
przedszkolu  i jestem bardzo zadowolo-
na. Uważam, że przyda mi się te do-
świadczenie w przyszłości ,gdyż  teraz 
wiem na jaki kierunek mam się udać i co 
chce robić w życiu.” 

Barbara Chmiel 
Uczniowie biorący udział w projekcie 
dziękują  dyrekcji i pracownikom 
firm ,instytucji i urzędów, w których od-
bywali  praktykę za to, że zechcieli po-
dzielić się z nimi swoją wiedzą i zawodo-
wym doświadczeniem, dając tym samym 
szansę na lepsze przygotowanie uczniów 
do wejścia na rynek pracy 

W ramach obchodów Dnia przedsiębior-
czości uczniowie klasy III Toś i II Lo 
zwiedzili wyszkowskie przedsiębiorstwo  
ARDAGH GLASS Wyszków SA. Celem 
wycieczki przedmiotowej było: 
-poznanie  infrastruktury przemysłu 
szklarskiego i efektów restrukturyzacji 
zakładu 
-poznanie procesu technologicznego 
produkcji butelek i surowców służących 
do produkcji szkła 
-obserwacja stanowisk pracy 
-poznanie metod pakowania butelek 
-pozyskanie informacji o oddziaływaniu 
zakładu na środowisko przyrodnicze 
Za umożliwienie zwiedzania i ciekawe 
zaprezentowanie zakładu , uczniowie 
dziękują Panu Jerzemu Żołyniakowi – 
Dyrektorowi i pracownikom oprowadza-
jącym. 

DZIEŃ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W  NASZEJ SZKOLE 
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I tydzień pobytu 

 Po wielomiesięcznych, solidnych 
przygotowaniach, w sobotę dnia 27 
lutego 2010 roku o godz. 9.30 szes-
nastu uczniów Technikum organiza-
cji usług gastronomicznych w Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Wyszkowie wraz z dwiema 
opiekunkami paniami: Elżbietą 
Mańko i Bogusławą Pawelską – Ko-
zon wyruszyło w niezwykłą podróż – 
do miasta Plymouth w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie został zaplanowany czte-
rotygodniowy staż w wybranych re-
stauracjach. 

Długotrwała, 36-godzinna podróż 
przerażała nas wszystkich jednak 
częste przystanki pozwoliły na rege-
nerację sił. Przejeżdżaliśmy m. in. 
przez Niemcy, Belgię, Holandię i 
Francję, więc czas spędzony w auto-
karze był bardzo urozmaicony. 
Szczęśliwie, dzięki sprawnej pracy 
kierowców, do upragnionego celu 
dotarliśmy znacznie wcześniej niż 
było planowane. W Plymouth byli-
śmy bowiem 28 lutego już około  
17.00. 

 W poniedziałek, 29 lutego, zado-
woleni i wypoczęci stawiliśmy się na 
pierwszym meetingu w biurze nasze-
go Partnera -  EuropartnerShip 
Agency Ltd. 

Pani Dyrektor biura – Małgorzata 
Kuklińska prowadząc spotkanie w 
języku angielskim  przedstawiła nam 
ogólne zasady odbywania stażu, wa-
runki dotyczące zakwaterowania u 
Host Rodzin oraz ogólny regulamin 
pobytu. Otrzymaliśmy mapy miasta, 
karty miejskie oraz wskazówki jak 
dotrzeć z domu do pracy i z pracy do 
domu. W spotkaniu uczestniczyli 
również inni pracownicy biura. Tego 
dnia zwiedziliśmy również miasto a 
także zakupiliśmy karty do telefonów 

z bezpłatnymi minutami do Polski. 
Nie można też pominąć pierwszej 
samodzielnej podróży autobusem po 
mieście, która dla części z nas była 
niezwykle atrakcyjna, z licznymi nie-
spodziankami. Ponieważ na spotka-
niu dowiedzieliśmy się jednak jak 
mamy reagować w razie jakichś pro-
blemów, zaraz skorzystaliśmy z ta-
kiej możliwości i skontaktowaliśmy 
się na emergency call z naszym part-
nerem, który dostępny jest dla nas 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu. 

 We wtorek 2 marca 2010 roku każ-
dy z nas spotkał się ze swoim praco-
dawcą, a część z nas rozpoczęła już 
normalną pracę. 

Dnia 3 i 4 marca borykaliśmy się z 

postawionymi nam w pracy zadania-
mi. Nasi pracodawcy nie znając na-
szym umiejętności początkowo zleca-
li nam czynności i zadania dość pro-
ste, zatem wykonywaliśmy obróbkę 
wstępną warzyw i owoców, ryb oraz 
owoców morza, poznawaliśmy różne 
smaki i nieznane nam potrawy oraz 
prowadziliśmy prace porządkowe i 
generalnie staraliśmy się zaprezento-
wać jak najlepiej. Wszyscy poradzili-
śmy sobie doskonale i pokazaliśmy 
się z najlepszej strony.  

Czwartkowego wieczoru odbył się 
planowany meeting w Europartners-
hip Agency Office, na którym oma-
wialiśmy problemy związane ze sta-
żem i naszymi angielskimi domami.  

Piątek, 5 marca minął bez więk-
szych niespodzianek. Praca zajęła 
nam większość dnia, więc z utęsknie-
niem czekaliśmy na weekend. 

W sobotę, 6 marca czekały nas 

kolejne atrakcje. Zwiedzaliśmy Na-
tional Aquarium in Plymouth. Mieli-
śmy okazję na własne oczy zobaczyć 
cały podwodny świat. Z zachwytem 
oglądaliśmy różne gatunki ryb i ro-
ślin żyjących w wodzie. Potem odby-
liśmy jeszcze długi spacer po porcie 
w Plymouth i z radością wróciliśmy 
do domu. 

W niedzielę 7 marca odwiedzili-
śmy miasto Torquay, malowniczo 
położone na siedmiu wzgórzach, wy-
glądem przypominające nasz Sopot. 
Pomimo wczesnej pory bawiliśmy się 
wybornie. To jest niezwykle piękna 
okolica. W Torquay byliśmy na plaży 
oraz w w jaskini, gdzie przewodnik w 
interesujący sposób opowiadał nam 
w języku angielskim różne cieka-
wostki z życia naszych przodków. To 
było fantastyczne przeżycie. Tak mi-
nął nam pierwszy tydzień zarówno 
pracy jak i odpoczynku od szkoły.  

Po pracy spotykamy się z naszymi 
koleżankami i kolegami jak również 
odwiedzamy nasze urocze opiekunki, 
które zawsze służą nam radą i są po-
mocne w każdej sytuacji. 

W czasie pobytu na Wyspach dopisu-

je nam fantastyczna pogoda, która 

sprzyja spacerom po tym przepięk-

nym, mieście, porcie i wybrzeżu. 

Na pytanie: co sądzisz o stażu w Ply-

mouth, uczestnicy odpowiadają bez 

wahania: ”Jest super! Cieszymy się, 

że to właśnie nas wybrała komisja 

rekrutacyjna. Mamy nadzieję, że kie-

dyś będziemy mieli okazję tu wrócić,

….”    

Pozdrowienia z Plymouth 
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II tydzień pobytu 

W dniach 08 marca  – 11 marca 
2010 roku cała nasza szesnastka w 
dalszym ciągu borykała się z zada-
niami powierzanymi nam w pracy. 
Tym razem zostaliśmy dopuszczeni 
do bardziej skomplikowanych czyn-
ności, gdyż kucharze, którzy się nami 
opiekują dostrzegli i docenili  nasze 
umiejętności zawodowe. Nasz co-
dzienny wysiłek został wynagrodzo-
ny również w czwartek 11.03.2010 
wspaniałą niespodzianką, którą był 
przyjazd dyrektora naszej szkoły – 
Pana Mariana Popławskiego. 

Po licznych uściskach i ciepłym 
powitaniu, grupa uczniów pod opie-
ką naszego Partnera – pani Gosi Ku-
klińskiej udała się na meeting a na-
stępnie na kręgle. Niestety bez Pań 
nauczycielek i Szanownego Gościa, 
nad czym bardzo ubolewaliśmy. Mi-
mo tego zabawa była przednia i zo-
stawiła w nas niezapomniane wraże-
nia. Dla większości z nas był to 
pierwszy kontakt z tą grą, jednak 
radziliśmy sobie świetnie. Na długą 
chwilę oderwaliśmy się od rzeczywi-
stości i niczym małe dzieci wpadli-
śmy w wir zabawy. 

 

Dnia 11marca 2010 roku rozba-
wieni, zrelaksowani i wypoczęci wró-
ciliśmy do pracy, ale tylko na jeden 
dzień, gdyż już następnego dnia tj. 13 
marca 2010 roku wczesnym rankiem 
rozpoczęła się nasza podróż do Lon-
dynu. Po 5 godzinach jazdy, zmęcze-
ni i zaspani stanęliśmy przed budyn-
kiem Natural History and Science 
Museum, gdzie w oka mgnieniu naj-

pierw oniemiali widokiem przepięk-
nego budynku, natychmiast rozwese-
liliśmy się. „To wspaniałe miejsce” - 
mówili zgodnie uczniowie. Mieliśmy 
okazję na własne oczy ujrzeć wiele 
eksponatów, których dotychczas nig-
dy nie widzieliśmy. Główną atrakcją 
były dla nas dinozaury, które niczym 
żywe poruszały się i wydawały dźwię-
ki. Byliśmy świadkami symulowane-
go trzęsienia ziemi, widzieliśmy dia-
menty, kryształy i przeróżne skarby 
natury. To niesamowite muzeum na 
długo pozostanie w naszej pamięci.  

Następnie odbyliśmy niezapo-
mnianą przejażdżkę piętrowym auto-
busem bez dachu – Big Bus Sightse-
eing Tour. Słuchając przewodnika 
mówiącego w jednym z 8 dostępnych 
języków odwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc i atrakcji turystycznych. 
Mimo że wiał wiatr było super. 
„Szkoda że w Wyszkowie nie ma ta-
kich” – powiedziała Kinga. Po zje-
dzeniu lunchu którym były gigan-
tyczne kanapki w Subway, udaliśmy 
się na Londyn Eye, gdzie z wysokości 
135m podziwialiśmy Londyn o za-
chodzie słońca, pstrykaliśmy zdjęcia 
i czuliśmy że życie jest piękne. Widok 
był tak niesamowity, że można po-
wiedzieć - wart wszystkich pieniędzy 
świata. Jako ciekawostkę należy do-
dać, że w tym fantastycznym miejscu 
są udzielane śluby. Przechodziliśmy 
obok parlamentu i wieży z Big Be-
nem, aż dotarliśmy do samego Pała-
cu Buckingham, gdzie urzęduje kró-
lowa Elżbieta II. Tu też zatrzymali-
śmy się na kilka chwil, aby poczuć 
ducha dynastii Winsdorów. Następ-
nie udaliśmy się na kolację, podczas 
której zregenerowaliśmy siły na po-
dróż powrotną. W Plymouth byliśmy 
około godz. 2 w nocy, gdzie czekały 
na nas taksówki, które porozwoziły 
nas do naszych domów. 

To był niezapomniany dzień , któ-
ry na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci. Londyn to piękne i ogrom-
ne miasto, mieszanka różnych kul-
tur, spacerujących po jego ulicach, 
miasto które ma duszę. Warto więc 
było wstać przed godz.5.00 rano, i 

spędzić tyle czasu w autokarze aby 
tego wszystkiego doświadczyć. 

W niedzielę 14.03.2010r. o 

godz. 15.00 przy latarni morskiej na 
wybrzeżu spotkaliśmy się z Panem 
dyrektorem i naszymi opiekunkami, 
koordynatorkami Projektu. Przed-
stawiliśmy do wglądu i zatwierdzenia 
nasze dzienniczki praktyk, wypowie-
dzieliśmy się na temat naszego poby-
tu, zakwaterowania i pracy, oraz uzy-
skaliśmy wiele cennych wskazówek 
od naszych nauczycieli. Otrzymali-
śmy ciepłe słowa od dyrektora, któ-
rych najważniejsze brzmiały: „…
Musicie być ambasadorami naszej 
szkoły, miasta i kraju”. Słyszeliśmy 
to wielokrotnie jeszcze przed przy-
jazdem na angielską ziemię i z czy-
stym sumieniem możemy stwierdzić, 
ze z dnia na dzień staramy się być 
coraz lepszymi ambasadorami. Na 
koniec naszego spotkania zrobiliśmy 
kilka pamiątkowych zdjęć całej na-
szej grupy, po czym rozeszliśmy się 
by rozkoszować się wspaniałym 
miejscem i równie wspaniałą pogo-
dą. 

Tak oto minął nam drugi tydzień 
pobytu w malowniczym mieście Ply-
mouth, Niestety czas bardzo szybko 
mija, czym nieuchronnie zbliża nas 
do powrotu do domu i szkoły. Na 
szczęście  w naszych sercach pozo-
staną wspaniałe wspomnienia oraz 
mnóstwo zdjęć, których czas nam nie 
odbierze. 

 

Raport zredagowały:  

Joanna Rogulska  i Irmina Mejer 
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Atlas uczniów 
Istnieją różne 
atlasy. Jest na 
przykład atlas 
geograficzny, 
atlas zwierząt, 
atlas roślin, 
atlas grzybów i 
wiele, wiele 
innych. Ale 

może nie wszyscy wiedzą, że jest też 
atlas uczniów. Jest bardzo bogato ilu-
strowany, a poszczególne egzempla-
rze są dokładnie opisane. Ta klasyfi-
kacja pozwoli uczniom spojrzeć na 
siebie nieco z dystansem, a nauczycie-
lom ułatwi orientację w środowisku 
uczniowskim. 
ODPISYWACZ ZACIEKŁY 
-Można się na niego natknąć przed 
lekcjami lub na przerwach. Jest to typ 
wyjątkowo przebiegły, sprytny, ale też 
ostro zwalczany przez nauczycieli- 
należy więc do gatunku zagrożonego. 
MĘCZENNIK LEKCYJNY 
-Typ najbardziej rozpowszechniony w 
klasach starszych. Łatwo go rozpo-
znać po znudzonej minie. Taki nigdy 
nie cieszy się z tego, że jest na lekcji. 
Wręcz przeciwnie- każda lekcja to 

p a s m o 
udręk. 
 
 
 
 
 
 

MARUDA LEKCYJNA  
-Gatunek bliski MĘCZENNIKOWI. 
Subtelna różnica między nimi polega 
na tym, że MARUDA potrafi zadrę-
czyć nauczyciela ciągłym marudze-
niem. 
OBGRYZACZ ZACIEKŁY 
-Typ bardzo pospolity, znamy wiele 
jego podgatunków. Klasyfikowany w 
zależności od tego, co obgryza. Taki, 
gdy zje już śniadanie, zaczyna obgry-
zać byle co kredkę, długopis, ołówek- 
obgryzie byle co! 
DRZEMACZ LEKCYJNY 
-Spotykany na lekcji pierwszej, środ-
kowej, ostatniej, właściwie na każdej 
lekcji. Trzeba go po prostu często wy-
rywać do odpowiedzi. 
BUJAK POSPOLITY 
-Łatwo go rozpoznać po charaktery-
stycznym sposobie siedzenia polega-

jącym na utrzymywaniu równowagi 
jedynie na dwóch nogach krzesła. 
Ujawnia się tu tęsknota za kołysaniem 
mamusi. 
 
PRACUŚ SZLACHETNY 
-Proszę państwa, oto ulubiony typ w 
szkole. Proszę spojrzeć na jego nie-
skazitelny wygląd, nienaganny strój, 
gładko zaczesane włosy, wreszcie wy-
prostowaną sylwetkę i wzorową po-
stawę uczniowską! Nie  muszę chyba 
dodawać, że typ ten objęty jest całko-
witą ochroną, a jego uszkodzenie pod-
lega surowej karze. 
 
ŻARŁCACZ HANIEBNY 
-Za to ten gatunek do rzadkości nie 
należy! Ślady jego pobytu zawsze są 
widoczne: a to jakiś papierek niewin-
nie upuszczony na ziemię, a to kop-
nięte w kąt butelka po soczku, a to 
jakiś ogryzek zostawiony pod ławką 
celem jej użyźnienia. Typ szczególnie 
znienawidzony przez panie woźne.  
 
PRZEMĄDRZALEC ODPYCHAJĄCY 
-Nauczyciele! Strzeżcie się takiego 
typa. Taki wie zawsze najlepiej! Pozja-
dał wszystkie rozumy i rozumki. Jego 
najważniejszym celem jest udowod-
nienie nauczycielowi błędu. Jest nie-
zwykle odpychający. Brr … Podobny 
do Pracusia, ale podstępny: szuka w 
encyklopedii jakichś szczególików, a 
potem zadaje nauczycielowi podchwy-
tliwe pytania. Podajemy przykładową 
linię obrony przed atakiem takiego 
Przemądrzalca. 
Przemądrzalec: Panie profesorze, a 
ile… 
Nauczyciel: No wiesz, tego jeszcze 
dokładnie nie zbadano… 
Przemądrzalec: A tu jest napisane, 
że… 
Nauczyciel: Hm..., muszę to spraw-
dzić w swoich źródłach… 
 
RZYCHLAST SAMOPRZYLEPNY 
-Lubiany przez nauczycieli (do czasu), 
zaś szykanowany przez uczniów z po-
wodu swojej niepohamowanej skłon-
ności do podlizywania się osobom 
wysoko postawionym- mam na myśli 
oczywiście szanownych nauczycieli. 
Określanie ,,samoprzylepny” wzięło 
się stąd, że naprawdę trudno się ta-
kiego pozbyć. 
 

OBIBOK OBLEŚNY 
-Przypomnijcie sobie  
 
PRACUSIA SZLACHETNEGO a od 
razu zorientujecie się, jakie cechy ga-
tunkowe wyróżniają ten typ. Po 
pierwsze- nieuk, po drugie- obibok, 
po trzecie- obleśny. Można powie-
dzieć podgatunek! 
 
 
 
 
 
STRACHLAK NAUCZYCIELSKI 
-Uczeń, który boi się wszystkich na-
uczycieli, nawet takich, którzy muchy 
by nie skrzywdzili, a co dopiero takie-
go STRACHLAKA! Jest to ponadto 
typ wymagający, bo iluż nauczycieli 
spędziło bezsennych nocy na analizo-
waniu takiego przypadku. 
 
REDNIAK RZADKI 
- O na takiego się natknąć to jest 
pech! Proszę sobie wyobrazić ucznia, 
który nie kłania się nauczycielom- to 
właśnie WREDNIAK. Na szczęście 
RZADKI. Gdy takiego spotkamy na 
ulicy, bądźmy pewni- będzie udawał, 
że się nie znamy. 
 
ŻARŁACZ ŚNIADANIOWY 
- Gatunek, który sam przyczynia się 
do samounicestwienia. Żyje w ciągłym 
stresie, gdyż boi się, że zostanie przy-
łapany przez nauczyciela, kiedy po 
kryjomu zjada śniadanie albo inną 
przekąskę w czasie lekcji. Skończy z 
wrzodami żołądka!  
 
MAŚLAK ŚLIMACZNY 
-Nie jest pewne czy zdążymy go po-
znać, bo jak sama nazwa wskazuje ma 
ślimacze tempo. 
 
PODPOWIADACZ ZDRADLIWY 
-Kolejny typ utrudniający nauczycie-
lom pracę. Podpowiadanie ma we 
krwi, nie potrafi opanować swojej 
skłonności i wystarczy, że nauczyciel 
choć przez chwilę nie patrzy na pyta-
nego ucznia 
 PODPOWIADACZ od razu przystę-
puje do akcji. 
GUMOŻUJ WYKRĘTNY 
-Nieustannie żuje gumę, wykręcając 

przy tym buzię we wszystkie strony. 

 



SQL TOP 
W TYM NUMERZE NA NASZEJ LIŚCIE ZNAJDĄ SIĘ NAJGORĘTSZE HITY 

NA WIOSNĘ. WPROWADZĄ NAS ONE W ŚWIETNY NASTRÓJ  

SPRZYJAJĄCY IMPREZOM ;D 
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Rihanna- Rude boy 

Timbaland ft Katy Perry- If we never 
meet again 

Lady Gaga ft Beyonce- Telephone 

Alexandra Burke- Bad boy 

Ke$ha- Tik tok 

The Black Eyed Peas- Meet my halfway 

David Guetta- One love 

Queensberry- Hello 

Tiësto Nelly Furtado Who Wants to Be 
Alone  

Rihanna- Wait  your turn 

Skunk Anansie- Squander 

Marina- Glam pop 

Pitbull- Shut it down 

Kelly Clarkson- Behind these hazel eyes 

Sugababes- Get sexy 

Bracia- Dlaczego 

Keri Hilson- I like 

David Guetta- Memories 
 

 

http://eska.pl/gwiazda/ti_sto/169
http://eska.pl/gwiazda/nelly_furtado/65
http://eska.pl/hit/who_wants_to_be_alone/4336
http://eska.pl/hit/who_wants_to_be_alone/4336
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Łamigłówka 

B U K S Z P A N 

A W   I A   P E 

R S Ó L J L I   

A   K   Ą   S A 

N K U R C Z A K 

E     N Z O N C 

K P A L E M K A 

Ż U R E K   A   

 

 

Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie  

pozwolić na życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna. 

Wyszukaj w diagramie 8 rzeczy związanych 
z nadchodzącymi świętami (poziomo, pionowo 
lub na ukos), a z pozostałych liter utwórz hasło. 

Humor z zeszytów 

 

Andromaka była wdową, jakiej wielu mężów mogło-

by sobie życzyć. 

August II był elektronem Saksonii. 

Baryka zakopał precjoza wraz z żoną i synkiem. 

Beniowski zabił 6 Kozaków. Jeden z nich umarł, 

inni uciekli. 

Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie 

bitwy pod Grunwaldem. 

Bolesław Prus nie spał kilka nocy i potem urodziła 

się "Lalka". 

Budowa żaby jest krótka i krępa. 

Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, więc nie odważył się 

zabić swojej żony. 

Chemik pracuje dlatego w białym fartuchu, aby nie 

wyżreć dziury w ubraniu. 

Chłop pańszczyźniany chodził przygarbiony, bo 

mieszkanie było za ciasne. 

Chłop pańszczyźniany harował od świtu do świtu, a 

później kładł się spać. 

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

Chłopi doszli do wniosku, że wielką kupą mogą po-

konać żołnierzy. 

Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcz-

nie za pomocą wołów. 

Dobrze rozwijający się przemysł chemiczny przera-

bia węgiel na sól. 

Dokument składał się z trzech części: pierwszej, 

drugiej i trzeciej. 

Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego me-

tody. 

Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił. 

Góral ma na głowie kapelusz, spodnie i kierpce. 

Wiadomości sportowe 

 
Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Ponadgimnazjal-

nych 

 18.02.2010 halowa piłka nożna chłopców  - reprezen-

tacja ZS1 zajęła II miejsce; 

 04.03.2010  reprezentacja dziewcząt w pływaniu zaję-

ła II miejsce, a chłopców III; 

 18.03.2010 piłka siatkowa dziewcząt - wyniki rozegra-

nych meczów: ZS1-Zabrodzie 2:0, ZS1-ZS2 2:1,                 

ZS1-ZS3 2:0, ZS1-LO 0:2. Ostatecznie dziewczęta zaję-

ły II miejsce. 

16-17.03.2010 Międzyklasowy Turniej piłki nożnej chłop-

ców 

Wyniki: 

 I miejsce zajęła klasa I TB,  

 II miejsce zajęła klasa I Lzi 

 III miejsce zajęła klasa ITG 

Myśl miesiąca 



Miłość zmusza nas do podjęcia najtrudniej-
szych decyzji w życiu…. 
Piękna, porywająca i głęboka miłość, w którą 
ciężko jest nam uwierzyć oraz rozstanie i po-
święcenie w niezwykle wzruszającej historii. 
Polecam tym, którzy uwielbiają romantyczne 
historieJ 
John i Savannah pochodzą z dwóch różnych 
światów, ale kiedy poznają się przypadkiem 
na plaży, natychmiast budzi się w nich wza-
jemne uczucie. Film w reżyserii Lasse Hallst-
röma, wielokrotnie nominowanego do Oscara 
twórcy „Czekolady” i „Kronik Portowych”. 
W rolach głównych zobaczymy najpopular-
niejszych aktorów młodego pokolenia: Chan-
ninga Tatuma znanego z filmu „Step Up”, oraz 
Amandę Seyfried z „Mama Mia!” 

Współczesna wersja filmu wyreżyserowanego przez 
mistrza horroru George'a A. Romero. 
David jest szanowanym szeryfem w niewielkim mia-
steczku w Stanach Zjednoczonych. Na jednym z meczy 
bejsbolowych na boisku pojawia się znany wszystkim 
mieszkaniec. Intruz jest uzbrojony w naładowaną 
strzelbę, którą celuje w szeryfa. Zmuszony do obrony 
szeryf zabija go. W innej części miejscowości mężczy-
zna podpala swój dom, w którym wcześniej zamyka na 
klucz własną żonę. Wkrótce całe miasto staje się areną 
krwawych wypadków i rozprzestrzeniającego się 
wśród mieszkańców szaleństwa. Rząd w celu po-
wstrzymania niebezpiecznej epidemii wysyła do miej-
scowości oddziały wojskowe, aby zlikwidowały 
wszystkich zarażonych. David wraz z kilkoma miesz-
kańcami próbuje wydostać się z zagrożonej strefy. 
Przed nimi najdłuższa i najstraszniejsza noc w życiu. 
Polecam osobom, które lubią czuć dreszczyk emocji na 
myśl o spotkaniu z opętanym łowcą… Miłego  ogląda-
nia ! 

                                                                                Kamila 




