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Wspomnienia maturzystki
Jestem uczennicą klasy III ,,A” i w tym roku kończę tę szkołę. Mogę powiedzieć, że te trzy lata spędzone 
w niej były niesamowite. Choć nie dane nam było w pełni do niej uczęszczać, to i tak chwile tu przeżyte 
zapamiętam na zawsze. 

Pamiętam, kiedy pierwszy raz przekroczyłam próg naszego ,, Bartosza”, były to Dni Otwarte i  już wtedy 
wiedziałam, że  to  jest moje miejsce. Nie pomyliłam się. Zachwyciła mnie wspaniała atmosfera  i  ludzie, 
którzy tworzyli i tworzą to miejsce. Następnie przyszedł czas rozpoczęcia nauki w liceum, ślubowanie 
i otrzęsiny, przygotowane przez naszych starszych kolegów i koleżanki, dzięki którym stałam się prawo
witą licealistką. Potem przyszedł czas nauki, której nie było mało… ale  jak wiadomo  jest ona potrzeb
na. Poza lekcjami był jednak czas na rozwój zainteresowań, takich jak tworzenie gazetki szkolnej 
,, Bartek News”, którą prowadzi p. prof. Joanna Lawęda. Spotkania redakcji przebiegały zawsze w fanta
stycznej atmosferze. Możliwość samodzielnego tworzenia dla humanistów jest czymś bardzo ważnym, bo 
pozwala sprawdzić swoje zdolności pisarskie. Bardzo miło będę również wspominać współtworzenie au
dycji w ,,Radiu Opatów” pod kierunkiem p. prof. Jerzego Strzyża. Tam również nigdy nie było nudno, 
a czas poświęcony działalności dziennikarskiej pozwolił nabrać pewności siebie i zdobyć cenne doświad
czenia. Kolejną super sprawą jest wolontariat w naszej szkole, który pokazał nam, jak wygląda życie, 
o którym często nawet nie mamy pojęcia. Może się wydawać, że były to tylko świąteczne porządki, ale 
z pewnością zaczęliśmy bardziej doceniać to, co mamy. Było też czas na sport, czyli SKSy prowadzone 
przez p. prof. Waszczyka i p. prof. Chebę, na których graliśmy w siatkówkę, ale można było również po
znać uczniów naszej szkoły, z którymi na co dzień nie mieliśmy kontaktu. Niestety do tych wspomnień nie 
mogę dołączyć studniówki, ponieważ z powodu pandemii nie mogła się odbyć. Jednak świetnie wspomi
nam nasz półmetek, na którym każdy dobrze się bawił. Choć przychodzi mi kończyć liceum w tak wyjąt
kowych czasach, to nie żałuję ani jednej chwili spędzonej w tej szkole.  Cieszę się, że poznałam tu moich 
przyjaciół, dzięki którym każdy dzień w liceum był  jeszcze  lepszy. Szkoła to nie tylko nauka, ale przede 
wszystkim  ludzie,  którzy  ją  tworzą.  Chciałam  podziękować mojej  wychowawczyni  p.  prof.  Małgorzacie 
Stępień za trud włożony w  przygotowanie mnie do olimpiad i konkursów geograficznych oraz za trzy lata 
pracy.   Można powiedzieć, że minęły one  jak  jeden dzień. Jestem wdzięczna wszystkim Nauczycielom, 
Dyrekcji, Pracownikom Administracji  i Obsługi, którzy  tworzą  to miejsce, ze  te wspaniałe  trzy  lata, które 
mogłam tu spędzić. 

Nauka w liceum to świetny okres w życiu człowieka i ciężko uwierzyć, że to już koniec.

KKaarroolliinnaa  SSttaańńcczzaakk
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Jak radzić sobie ze stresem przed maturą?
SSttrreess   pprrzzeedd   mmaattuurrąą   ddoottyykkaa   pprraakkttyycczznniiee   kkaażżddeeggoo,,   kkttoo  
pprrzzyyssttęęppuujjee   ddoo   eeggzzaammiinnuu   ddoojjrrzzaałłoośśccii..   JJaakk  wwiieemmyy,,  mmaa  oonn  
dduużżyy  wwppłłyyww  nnaa  ttoo,,  jjaakk  ppoottoocczzyy  ssiięę  nnaasszzee  ddaallsszzee  żżyycciiee  
ii   jjaakkąą   wwyybbiieerrzzeemmyy   śścciieeżżkkęę   kkaarriieerryy..   TTaakk   iissttoottnnee   wwyyddaarrzzee
nniiee  mmoożżee  ssiięę  wwiiąązzaaćć  zz  dduużżyymm  ssttrreesseemm  ii  nniieeppookkoojjeemm,,   jjeedd
nnaakk   wwaarrttoo   pprrzzeetteessttoowwaaćć   nnaa   ssoobbiiee   kkiillkkaa   ssppoossoobbóóww,,   jjaakk  
ssoobbiiee  zz  nniimm  rraaddzziićć..  

Przede wszystkim postaraj się, aby stres był  twoim mo
bilizatorem  i  źródłem  energii,  a  nie  żeby  podcinał  ci 
skrzydła.   Aby  zmotywować  się  nieco  bardziej, możesz 
zrobić  nawet  listę  swoich marzeń  i  celów,  na  które  po
zwoli  ci  dobry wynik  z matury.  Postaraj  się  nie  patrzeć 
na ten egzamin jako coś złego, ale jako twoją szansę na 
osiągnięcie czegoś wielkiego i poszerzenie horyzontów.
Jak  dobrze wiesz,  najważniejsza  jest  systematyczność. 
Regularna  nauka  z  pewnością  popłaca,  jednak  nie 
martw się na zapas, jeśli nie byłeś najlepszym uczniem. 
Systematyczna powtórka przed maturą może Cię urato
wać. Warto również rozwiązywać arkusze maturalne 
z  lat poprzednich, żeby zobaczyć, na  jakie zagadnienia 
zwraca się największą uwagę i które się powtarzają, ale 
myślę, że to  już wiesz. Najczęściej kilka miesięcy przed 
maturą pojawia się panika, ponieważ materiału  jest na
prawdę dużo i obawiasz się, że coś wyleci Ci z głowy. W 
wolnej  chwili,  nawet  podczas  wykonywania  jakiś  pro
stych  czynności  codziennych,  warto  oglądać  adaptacje 
lektur bądź też inne pomocne filmiki. Zawsze coś z tego, 
co obejrzymy, zostanie nam w głowie. 
Pamiętaj  też o czasie dla siebie, który przeznaczysz na 
odpoczynek.  Może  to  być  wyjście  ze  znajomymi,  obej
rzenie filmu, rozwijanie swojego hobby. Warto zająć gło
wę  od  czasu  do  czasu  czymś  innym  niż  tylko 
stresującymi myślami  o  zbliżającym  się  egzaminie.  Pa
miętaj również o tym, że decydującą rolę na to, jak nasz 
organizm  ten  stres  wykorzysta,  mamy  my  sami.  Jeśli 
będziemy patrzeć na niego tylko negatywnie, zmarnuje
my  naszą  energii  na  zamartwianie  się.  Stres  jest  na
szym naturalnym mechanizmem mobilizacyjnym 
i  powinien  nam pomagać w  podejmowaniu  decyzji,  czy 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a nie to nam utrudniać. 
Stwórz  swój  własny  plan  nauki,  stosuj  porady  nauczy
cieli, ale sam też staraj się  tych przygotowań nie zanie
dbywać. Nie zapominaj o robieniu sobie przerw i znajdź 
również czas dla siebie. Dbaj też o nawodnienie organi
zmu oraz odpowiednią ilość snu, ponieważ wtedy naby
ta wiedza jest lepiej przyswajana i układana w mózgu.  

PPoorraaddyy  ddoottyycczząąccee  ppoowwttóórreekk

▪Sporządź  harmonogram  powtórek,  wypisz  przedmioty, 
z  których  musisz  się  przygotować,  a  następnie  każdy 
dzień nauki podziel na osobne sesje.

▪Przeznacz  więcej  czasu  na  naukę  przedmiotów,  które 
uważasz za trudne, planuj ich opracowywanie w czasie, 
w którym jesteś najbardziej wypoczęty,

▪Pod  koniec  każdego dnia  zorganizuj  sobie  godzinę na 
powtórzenie tego, co do tej pory udało Ci się przerobić. 

▪Pamiętaj,  aby w  rozkład Twojego  zwykłego dnia  nauki 
wpisane  były  też  przerwy,  pomogą  Ci  one  płynnie 
przejść od powtórki materiału  z  jednego przedmiotu do 
powtórki kolejnego.

▪Aby  dobrze  przyswoić  materiał,  czytaj  swoje  notatki, 
zakreślaj najważniejsze fakty, które musisz znać, swoimi 
słowami  przedstawiaj  na  głos wcześniej wyuczony ma
teriał. Przeczytaj ponownie przerobiony rozdział, w celu 
upewnienia  się,  że  zawarte  w  nim  informacje  zostały 
przez Ciebie dobrze zapamiętane.

KKiillkkaa   sspprraawwddzzoonnyycchh   tteecchhnniikk   rraaddzzeenniiaa   ssoobbiiee   zzee   ssttrreesseemm,,  
kkttóórree  wwaarrttoo  pprrzzeetteessttoowwaaćć::

▪Ćwiczenia rozluźniające – bardzo dobrze działają regu
larne  ćwiczenia  rozciągające  (szczególnie  szyi  i  kręgo
słupa). Warto też spróbować praktykować jogę.

▪Ćwiczenia oddechowe – regularna medytacja oraz kon
trola  oddechu ma  zbawienny wpływ  na  łagodzenie  na
pięcia.  Można  w  tym  celu  spróbować  medytacji 
prowadzonej  lub  wizualizacji,  czyli  wyobrażenia  sobie 
miejsca, w którym chcielibyśmy się znaleźć i gdzie czuli
byśmy się komfortowo (np. plaża).

▪Aktywność  fizyczna  –  sport  działa  dobrze  nie  tylko  na 
ciało, ale  również na psychikę. W  trakcie  jego uprawia
nia produkowane są endorfiny (hormony szczęścia), 
a do  tego bardziej  skupiamy się na wysiłku niż na my
śleniu o sytuacji stresowej.

▪Dieta – okazuje się, że ze stresem możemy sobie pora
dzić  dzięki  jedzeniu  pewnych  produktów.  Są  to  m.in. 
czekolada, orzechy, cytrusy, owsianka, czarne porzeczki 
oraz awokado.

▪Rozsądne gospodarowania czasem – stres atakuje nas 
szczególnie jeżeli jesteśmy przemęczeni, niewyspani 
i  jemy  nieregularnie.  Warto  zadbać  o  to,  aby  w  ciągu 
dnia na wszystko znaleźć w miarę możliwości czas.



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
""BBrriittiisshh  EEaasstteerr  TTrraaddiittiioonnss""

Easter at Queen 
Elizabeth II's is 
quite original! 
The strangest 
traditions in the 
royal family were 
revealed.
What does 

Easter look like in the royal family? Despite the fact that 
she is the queen and head of the Anglican Church, Eli
zabeth II spends Easter rather quietly and surrounded 
by her immediate family. Before she can enjoy the com
pany of her children, grandchildren, and greatgrandchil
dren, however, the elderly monarch must first attend two 
official ceremonies.
On the Thursday before Easter, the Queen always visits 
one  of  the  cathedral  churches  to  give  selected women 
and men… a few coins. Each of  the people of merit  for 
the  local  community and  the church  receives  two small 
leather bags from Elizabeth II. The first one contains se
veral coins that are meant to be a symbolic gift from the 
ruler to the subject. On the other hand, the value of the 
coins in the second bag is equal to the age of the sove

reign. The  tradition of Maundy Money   as  it  is called   
has been cultivated since the 6th century.
Just before Christmas, on Saturday, March 31, the sub
jects of Elizabeth  II  can  take part  in a great  search  for 
eggs  specially  organized  for  them. Chocolate eggs are 
hidden in the gardens of three of the queen's residences 
 Buckingham Palace, Scottish Palace of Holyroodhouse 
and Windsor Castle.
The  royal  family  does  not  set  off  with  their  subjects  in 
search  of  hidden  eggs.  Chocolate  eggs  will  not  tempt 
Windsor, who can boast a small collection of  their  luxu
rious counterparts. Elizabeth II owns several eggs made 
by  the  famous  jewelry company  Fabergé. Made of si
lver and gold, inlaid with precious stones and mother of 
pearl,  Fabergé  eggs  cost  from  £  76,000  to  £  900,000, 
i.e.  from  PLN  362,000  to  as  much  as  PLN  4  million 
300,000.
On  Easter  morning,  Elizabeth  II  and  her  family  attend 
Mass at St. George's Chapel, which is not far from Buc
kingham Palace. On  the way  to  the church, a group of 
subjects usually waits for the royal family and the queen 
stops  to accept  flowers  from  the gathered children. Eli
zabeth  II  spends  the  rest  of  the  holiday  weekend  with 
her children, grandchildren and greatgrandchildren.
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CIEKAWA OSOBOWOŚĆ UCZNIOWSKA
IIggoorr   AAddaammsskkii   ttoo   uucczzeeńń   kkllaassyy   33CC   oo   pprrooffiilluu   mmeeddyycczznnyymm..  
JJeesstt   zznnaannyy   zzee   sswwoojjeejj   ppaassjjii   ddoo   bbiioollooggiiii   ii   lliicczznnyycchh   oossiiąą
ggnniięęćć   zz   nniiąą   zzwwiiąązzaannyycchh..   ZZaappyyttaalliiśśmmyy,,   jjaakk   ooddkkrryyłł   sswwoojjąą  
ppaassjjęę,,   jjaakk   pprrzzeebbiieeggaajjąą   jjeeggoo   pprrzzyyggoottoowwaanniiaa   ddoo   mmaattuurryy  
oorraazz  oo  cczzyymm  mmaarrzzyy  jjuużż  ppoo  uukkoońńcczzeenniiuu  „„BBaarrttoosszzaa””..

RReedd..::  Jakie  są  twoje  osiągnięcia?  Co  uważasz  za  naj
większy sukces?
IIggoorr::  Z biologią jako nauką spotkałem się w gimnazjum. 
Na koniec pierwszej klasy pani zaproponowała mi udział 
w konkursie kuratoryjnym z biologii, dlatego, że mój za
pał  do  nauki  tego  przedmiotu  wyróżniał  się  spośród 
uczniów.  Przez  wakacje  tak  zgłębiłem  tę  dziedzinę,  że 
już  w  drugiej  klasie  gimnazjum  zostałem  laureatem 
pierwszego stopnia. Uzyskałem  trzecie miejsce w woje
wództwie świętokrzyskim, przez to byłem zwolniony 
z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. W trze
ciej  klasie  zostałem  finalistą  konkursu  chemicznego. 
Przez  ten  okres  rozwijałem  się  biologicznie,  realizując 
zagadnienia z poziomu liceum, bo już wtedy wiedziałem, 
że chcę wziąć udział w Olimpiadzie Biologicznej dla lice
alistów. W pierwszej  klasie  liceum byłem  finalistą etapu 

wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W dru
giej  wziąłem  pierwszy  raz  udział  w  Olimpiadzie  Biolo
gicznej.  Podjąłem  się  napisania  pracy  pod  tytułem 
"Wpływ nawożenia związkami azotowymi na wzrost 
i nodulację u lucerny siewnej z uwzględnieniem symbio
zy z bakteriami brodawkowymi w warunkach uprawy po
lowej",    a  także  ponownie  walczyłem  w  Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej. Niestety, nie udało mi się, ale mo
ja porażka była dla mnie olbrzymim kopem motywacyj
nym  do  pracy,  przez  co  w  trzeciej  klasie  zostałem 
zakwalifikowany  do  etapu  centralnego  Olimpiady  Wie
dzy Ekologicznej. Jeżeli chodzi o Olimpiadę Biologiczną, 
razem z Panią Profesor Ewą Basak   moim opiekunem 
merytorycznym  – właśnie  otrzymaliśmy wyniki  –  zosta
łem zakwalifikowany do etapu centralnego, plasując się 
na  18  miejscu  w  kraju.  Poza  biologią,  miałem  okazję 
współpracować z dr hab. Małgorzatą Majewską  wykła
dowczynią psychologii  językowej z Uniwersytetu Jagiel
lońskiego,  będąc  członkiem  Akademii  Myśli 
Alternatywnej, której celem  jest kształcenie oraz uświa
damianie  społeczeństwa  o  problemach  współczesnego 
świata. Z Panią Małgorzatą  i prof. Elżbietą Tabakowską 



  sprawiło  mi  adresowane  konkretnie  do  mnie  za
proszenie  na  Noc  Biologów  organizowaną  przez 
Uniwersytet  Warszawski,  czego  nie  traktuję  jako 
osiągniecie, ale wielkie uznanie dla mojej osoby.
RReedd..:: Skąd wzięło się  twoje zainteresowanie biolo
gią?
IIggoorr::  Biologią,  a  w  zasadzie  naturą  zachwycałem 
się  od  małego.  Właściwie  już  jako  mały  chłopiec 

byłem  bardzo  ciekaw
ski  i  lubiłem  oglądać 
obrazki  książek  biolo
gicznych,  mimo  że 
wówczas  za  bardzo 
nie  umiałem  czytać. 
Dinozaury  były  moim 
życiem. Rodzice kupili 
mi  dwa  atlasy,  w  któ
rych  były  umieszczo
ne  zdjęcia  tych 
gadów,  a  opisy,  ze 
względu  na  to,  że  by
łem bardzo mały, czy
tała  mi  mama,  którą 
prosiłem o to codzien

nie. Bawiąc się na dworze, obserwowałem rośliny 
i  zwierzęta.  Zadawałem masę  pytań  np.  Dlaczego 
pokrzywa mnie parzy? Dlaczego ciasto drożdżowe 
rośnie  pod  wpływem  czasu?  Dlaczego  niektóre 
mrówki  mają  skrzydła,  a  niektóre  nie?  Dlaczego, 
jak włożyłem do doniczki z kwiatkiem aniołka z ma
sy  solnej,  to  kwiatuszek  uschnął?  Pasja  poprowa
dziła  mnie  do  odpowiedzi  na  te  pytania,  które 
nurtowały  mnie  już  od  dziecka.  Ciągłe  zadawanie 
pytań towarzyszy mi po dziś dzień. Jestem wielkim 
szczęściarzem,  że  już w  tak młodym wieku  znala
złem  swoją  pasję,  nie  wiedząc  nawet,  że  nazywa 
się ją biologią. W dużym stopniu to otwartość rodzi
ców pozwoliła mi ją odkryć.

RReedd..:: Czym interesujesz się poza biologią?
IIggoorr::    Poza biologią  interesuję się wieloma rzecza
mi. Tata wszczepił we mnie pasję do muzyki. Roz
winął  we  mnie  słuch  muzyczny,  co  ułatwiło  mi 
"rozkminianie"  różnych  utworów.  Oprócz  tego,  w 
dużym  stopniu  interesuję  się  psychologią,  zwłasz
cza  najmniej  docenianąpsychologią  ewolucyjną. 
Moim  hobby  było  kolekcjonowanie  plakatów  filmo
wych,  które  można  obejrzeć  w  sali  SU.  Kino  było 
moim  drugim  domem.  Coronatime  spowodował 

moje  przekierowanie  się  na Netflix'a,  ale  to  chyba 
tak jak większość z nas. Z takiej sfery biologicznej, 
interesuję  się  ziołolecznictwem,  a  także  naturalny
mi metodami leczenia.

RReedd..:: Czy stresujesz się egzaminem maturalnym?
IIggoorr:: Wbrew pozorom nie. Mając wsparcie w przy
jaciołach i rodzinie, mam świadomość, że procenty 
na  świadectwie  nie  odwzorowują  poziomu wiedzy. 
Dla siebie  jestem wystarczający. Moja przyjaciółka 
powtarza, że co ma być to będzie, ale bez względu 
na  wszystko  będzie  dobrze  i  tego  się  trzymam. 
Czas  na  zmartwienia  wolę  przeznaczyć  na  budo
wanie  relacji  i  odkrywanie samego siebie. Oczywi
ście,  przygotowuję  się  do matury,  poświęcając  na 
powtórki dużo czasu, bo mimo wszystko szczęściu 
trzeba pomóc, ale bez zbędnego stresu. 
RReedd..::  Jak przebiegają  twoje przygotowania do eg
zaminu dojrzałości?
IIggoorr::  Ogólnie  rzecz  biorąc,  dla  mnie  czas  nauki 
zdalnej  jest  bardzo  produktywny.  Do matury  przy
gotowuję  się  bardziej  od  strony  praktycznej,  anali
zując  arkusze  i  realizując  treści:  nie  z 
podręczników,  a  z  podstawy  programowej,  gdzie 
wszystko  jest  jasno napisane. Korzystam  też z  In
ternetu. Matemaks, Wiedza z Wami, Pracownia Li
teracka,  Arlena  Witt    te  kanały  na  platformie 
YouTube bardzo pomagają.  Biorę udział w webina
rach  prowadzonych  przez  egzaminatorów,  którzy 
mówią,  na  co  zwracać  uwagę. Uczę  się  tak,  żeby 
cokolwiek    kojarzyć  z  danego  zagadnienia.  Moją 
zasadą,  którą  kieruję 
sie od gimnazjum,  jest 
to, że  lepiej opanować 
wszystkie  działy  na 
średnim  poziomie,  tak 
po  trochu,  niż  jeden 
dział na maksa.
RReedd..::  To  już  ostatni 
rok  w  murach  naszej 
szkoły.  Z  czym  wią
żesz  swoją  przy
szłość? Jakie są twoje 
marzenia?
IIggoorr::   Po  liceum planu
ję  rozpocząć  studia. 
Gdzie?    zobaczymy. 
Jestem bardziej typem 
naukowca.  Moim  celem  są  studia  medyczne,  ale 
nie  tylko. Dodatkowo chciałbym studiować biologię 
i  biotechnologię.  Marzę,  aby  badać  immunologię 
porównawczą    dziedzinę  bardzo mało  rozwiniętą, 
która  łączy  w  sobie  te  wszystkie  dziedziny  nauki. 
Mam świadomość, że do tego długa droga, ale wie
rzę, że moja pasja mi w tym pomoże.

RReedd..:: Dziękujemy za rozmowę. Powodzenia w dal
szym  rozwijaniu  swojej  pasji.  Mamy  nadzieję,  że 
osiągniesz  sukces  w  tegorocznych  olimpiadach 
oraz na egzaminie maturalnym, co  umożliwi Ci do
stanie się na wymarzone studia. 
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‘’Per aspera ad astra’’, 
czyli wywiad z Panią Małgorzatą Grządziel  

niesamowitym nauczycielem, który otrzymał 
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

RReeddaakkccjjaa::  Czym dla Pani jest  nagroda Ministra Edukacji 
Narodowej?
MMaałłggoorrzzaattaa   GGrrzząąddzziieell::  Przede wszystkim  sukcesem  za
wodowym,  jest  to  radość  zarówno  dla  mnie,  jak  i  dla 
szkoły. Jest to również podsumowanie mojej pracy. Bar
dzo się  cieszę,  że wielu nauczycieli moja nagroda  rów
nież  ucieszyła,  gratulowali  mi,  nawet  jeszcze  teraz 
niektórzy  z  nauczycieli mówią:  „wiesz, muszę Ci  to  po
wiedzieć,  bardzo  się  cieszę,  że  dostałaś  tę  nagrodę”. 
Jest to ogromna satysfakcja, a także moment spojrzenia 
w  przeszłość,  co  zrobiłam,  bo  to  jest  nagroda  za  doro
bek, więc myślę  sobie,  że  trochę go było  i  nie  zmarno
wałam czasu w karierze zawodowej.

RReedd..::  Co  oznacza  dla 
Pani  bycie  nauczycie
lem?
MM..   GG..::  Dla  mnie  bycie 
nauczycielem  oznacza 
zrealizowanie  moich 
planów.  W  trzeciej  kla
sie  liceum  stoczyłam 
walkę  z  moją  mamą, 
ponieważ  ona  chciała, 
żebym  była  prawni
kiem, a  ja  jakoś  tak nie 
bardzo.  Poszłam  na 
rozmowę z panią praw
nik.  Dowiedziałam  się, 
czym  jest  ten  zawód, 
bo  nie  było  takiej  do

stępności  jak dzisiaj, że wchodzę na stronę  internetową 
uczelni i mam wszystkie informacje. Jak ktoś się spotkał 
z  kimś,  kto  wykładał  na  uczelni,  to  było  wielkie  święto, 
więc  ja  byłam  na  takim  spotkaniu.  Naopowiadała  mi, 
czym  są  kierunki  prawnicze  i  pomyślałam  sobie:  Nie, 
nie, nie. Przyszłam do mojej mamy i powiedziałam: „ma
mo, ja chcę być nauczycielem”. Ja wyrosłam w tym śro
dowisku, dlatego że mieszkałam w domu nauczyciela na 
wsi, bardzo blisko szkoły. To wszystko co się w niej dzia
ło, to było moje życie Miałam też bardzo bliski kontakt z 

dziećmi z domu dziecka, ponieważ moja rodzina go pro
wadziła, przez co bardzo często tam bywaliśmy, znałam 
ich  problemy. To,  że  jestem  nauczycielem,  to  dla mnie 
spełnienie  tamtych marzeń,  jestem  po  prostu  w  swoim 
żywiole. 
RReedd..::   Jaki  moment  wspomina  Pani  najlepiej  ze  swojej 
pracy jako nauczyciel?
MM..   GG..:: Trudno mi  jest  znaleźć  jakiś  jeden moment,  po
nieważ było  tego naprawdę dużo.  Jednak pierwsze,  co 
mi przychodzi do głowy, to moment trudny. Pomyślałam 
sobie wtedy:  „nie będę pracować w szkole,  ja  już mam 
dosyć”.  Nie  umiałam  wtedy  przekonać  niektórych 
uczniów w mojej klasie, że nie można przekraczać pew
nych  granic  przyzwoitości  i  kultury.  Oni  nie  mogli  tego 
zrozumieć,  dlatego  nasze  stosunki  były  wtedy  trudne. 
Jednak ten moment był niezwykle ważny w moim życiu, 
dlatego że ci uczniowie wyrośli na całkiem fajnych ludzi. 
Po  latach mogę powiedzieć, że warto było  ten moment 
przejść.  Myślałam  wtedy,  że  nie  dam  rady,  nie  mogę 
dojść  z  nimi  do  żadnego  porozumienia.  Jednak  po 
dwóch latach po ich odejściu ze szkoły, spotkałam się z 
jednym  z  nich  z  jego  inicjatywy,  a  on  powiedział,  że 
chciał  mnie  za  wszystko  bardzo  przeprosić.  Dlatego 
czasami w naszej pracy, kiedy ponosimy na daną chwilę 
klęskę, przeradza się ona z czasem w sukces. Momen
tów szczęśliwych było bardzo dużo np. kiedy, doprowa
dziłam  ucznia  na  olimpiadzie  historycznej  na  szczebel 
centralny, gdzie zdobył tytuł laureata. Zawsze też, kiedy 
okazywało się, że w chociaż najmniejszy sposób pomo
głam mojemu uczniowi, to właśnie dawało mi największą 
radość.
RReedd..:: Czyli nie żałuje Pani, że wybierając zawód, postą
piła wbrew woli rodziców?
MM..  GG..:: No to wróćmy do rozmowy z moją mamą. Powie
działam jej wtedy: ”mamo,  ja nie chcę być kierowniczką 
kółka  rolniczego  po  prawie,  ani  być  w  sądzie  dla  mło
dzieży,  bo  ja  bym  tego  emocjonalnie  nie  zniosła”.  Je
stem  szczególnie  uczulona  na  ból  i  niedostatek  dzieci. 
Kiedy  powiedziałam,  że  chcę  być  nauczycielką,  to ma
ma popatrzyła  na mnie  i  stwierdziła:,  ‘’trudno,  będziesz 
kiedyś  tego  żałować’’.  Mówię  Wam  o  tym,  ponieważ 
chcę pokazać, że rodzice są bardzo ważni, oni nas do
brze znają, oni wiedzą, jakie mamy umiejętności i talen
ty,  słabe  strony,  mocne  strony.  Czasami  są  bardzo 
ambitni  i  trzeba  to  uwzględnić,  ale  trzeba  też  samemu 
dobrze sobie przemyśleć, co chce się robić w życiu. Nie 
jaką wizję mojej przyszłości mają rodzice, tylko  ja sama. 
Ja w swojej pracy zawodowej spotkałam się z wieloma 
osobami,  które  były  zaprogramowane  przez  rodziców  i 
one były później nieszczęśliwymi lekarzami, prawnikami. 
Ciągle powtarzam: ”Lepiej być dobrym szewcem niż byle 
jakim nauczycielem”.  Ja uznałam,  że mam wiele  takich 
cech, które pozwolą mi się spełniać jako nauczyciel. 



RReedd..::  W  jaki  sposób  zauważa Pani  potencjał  uczniów? 
Czy zapala się wtedy pewnego rodzaju iskierka?
MM..  GG..:: Tak, pojawia się taka iskierka. Ona jest w oczach 
i  każdy  młody  człowiek,  który  chciałby  być  nauczycie
lem, musi posiadać ten szczególny dar jej dostrzegania. 
Iskierka jest w oczach, ale później przekłada się w dzia
łanie. Bardzo  dobrze  sprawdza  się  sposób,  kiedy  daje
my uczniowi zadanie do wykonania. To  jak on do niego 
podejdzie,  jaka  jest  jego  motywacja,  nastawienie  psy
chiczne,  obowiązkowość,  efekty  i  jak  podchodzi  do  po
rażki, to pokaże, jaką jest osobą. Myślę, że wyznaczanie 
działań  jest  jak szlifowanie pereł.  Jeśli  jest  się  tą perłą, 
to nauczyciel jest od tego, żeby umieć szlifować, ciosać, 
co  czasami  ucznia  boli,  jednak  nie ma  innego  wyjścia. 
Trzeba  odcinać  to  co  jest  niedobre,  co  nie  pozwala 
błyszczeć. Właśnie w  ten  sposób dostrzegam potencjał 
u młodzieży.  Uczyłam  kiedyś  pewną  dziewczynę,  która 
przy jednym zadaniu zrobiła wszystko tak, jak ja to robi
łam. Wtedy  byłam  zdziwiona  i  zapytałam,  skąd  ona  to 
umie. Odpowiedziała, że to przecież ja ich tego nauczy
łam. Jest bardzo dużo młodzieży, która podglądając mo
je  sposoby  działania,  zaczyna  stosować  je  w  swoim 
życiu. Sprawa mi to ogromną satysfakcję i cieszę się, że 
dla niektórych mogłam być swego rodzaju autorytetem.
RReedd..::  Czy  zamierza  Pani  dalej  się  rozwijać/  kształcić, 
czy powoli zwalniać tempo swojej pracy?
MM..GG..:: Szczerze mówiąc to dość trudne pytanie.  Z jednej 

strony jestem nauczycielem, więc kształcę się nieustan
nie. Kiedyś byłam na warsztatach w Kielcach i młodsza 
o wiele ode mnie koleżanka zapytała mnie, czy nadal mi 
się  chce  pracować.  Ja  wtedy  popatrzyłam  na  nią  ze 
zdziwieniem  i  powiedziałam:  “Jak  to  ma  mi  się  nie 
chcieć?”.  I wtedy zrozumiałam,  że  to  chyba dziwne,  że 
mając tyle lat i taki staż zawodowy jeszcze mi się chce. 
Jednak teraz powiem to samo co wtedy, że nadal mi się 
chce pracować, rozwijać, szukać i próbować. Na pewno 
jestem  z  tych  ludzi,  którzy  chcą  i  lubią  się  kształcić. 
Oprócz  tego,  że  kształcę  siebie,  to  również  szkolę  in
nych nauczycieli i chciałabym to dalej robić. Jednak 
z  drugiej  strony,  mam  świadomość,  że  trzeba  powoli 
zwalniać. Trzeba wiedzieć, że jest czas kiedy się rozwi
jamy i czas kiedy zbieramy owoce swojej pracy.
RReedd..:: Czy jest Pani zadowolona ze swojego życia zawo
dowego? Z życia nauczyciela?
MM..  GG..::  Bardzo,  jednak  jest mi przykro, kiedy  inni mówią 
źle o nauczycielach. Ja wyrosłam w środowisku nauczy
cielskim i wiem, jaki to  trudny zawód. Nauczyciel to jest 
ktoś taki, kto tak jak dobry aktor w każdej sztuce oddaje 
część swojego życia. My oddajemy siebie, swoje życie. 
Zawód, który wykonujemy,  jest bardzo ważną  jego czę
ścią i trzeba umieć po prostu odnaleźć się w nim. 
RReedd..:: Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy dalszych 
sukcesów!
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Międzynarodowy Dzień Teatru 
27  marca  obchodzimy  Międzynarodowy  Dzień  Teatru.  Ustanowiony  został 
podczas IX Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego 
w czerwcu 1961 roku. Ten dzień ma na celu promocję  i wymianę  informacji 
na temat teatru. Corocznie rozsyłane są wiadomości zawierające przemyśle
nia wybitnego człowieka na  temat  teatru, które są  tłumaczone na ponad 20 
języków.  
Aktualnie większość z nas woli kino od teatru. Oczywiście każdy ma do tego 
prawo, ale teatr to przede wszystkim spektakle na żywo. Wizyta w nim może 
być wyjątkowym doświadczeniem dla widza. Oglądanie aktorów odgrywają

cych swoje role na scenie to niesamowite przeżycie. Na tę chwilę, w dobie pandemii,  teatry zostały po
nownie zamknięte. Pozostają przedstawienia online i Teatr Telewizji.
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Prasłowiańska wiosna
ZZaawwiittaałłaa  wwiioossnnaa..  WWaarrttoo  wwiięęcc  ddoowwiieeddzziieećć  ssiięę  cczzeeggoośś  wwiięę
cceejj  oo  śśwwiięęttaacchh  ii  oobbrrzzęęddaacchh  zz  nniiąą  zzwwiiąązzaannyycchh,,  zzwwłłaasszzcczzaa,,  
żżee   dduużżoo   zzwwyycczzaajjóóww   ii   wwiieerrzzeeńń   nnaasszzyycchh   ssłłoowwiiaańńsskkiicchh  
pprrzzooddkkóóww   zzaanniikkaa..   ZZaacchhoowwaałłoo      ssiięę   bbaarrddzzoo   nniieewwiieellee   śśwwiiaa
ddeeccttww   mmiittyycczznneeggoo   oobbrraazzuu   iicchh   śśwwiiaattaa..   JJeeddnnaakk   ddzziięękkii  
wwssppóółłcczzeessnnyymm   hhiissttoorryykkoomm,,   aannttrrooppoollooggoomm   ii   rreelliiggiioozznnaaww
ccoomm   oo   mmiittaacchh   nnaasszzyycchh   pprrzzeeddcchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiicchh   pprrzzooddkkóóww  
wwiieemmyy  ccoorraazz  wwiięęcceejj..
Zabobony  i  wierzenia  słowiańskie  związane  z  nadej
ściem wiosny

ŁŁaaddaa
Bogini,  która  miała 
przynosić  wiosnę. 
Porównywana  do 
greckiej  Afrodyty, 
najczęściej  przed
stawiana  jest  jako 
kobieta  o  długich 

włosach  splecionych  w  warkocz  naokoło  głowy.  Jako 
bogini m. in. płodności, uważa się, że miała roczne cykle 
swojego panowania. Z nadejściem wiosny schodziła na 
ziemię  wraz  z  ciepłą  aurą  oraz  pierwszym  wiosennym 
deszczem. Stawiając kroki na ziemi, pod jej stopami wy
rastała  soczyście  zielona  trawa,  a  ona  sama  ozdabiała 
ją  kwiatami.  Jednym  z  symboli  Łady mógł  być  skowro
nek, pod którego postacią bogini ukazywała się ludziom, 
by wesprzeć  ich  śpiewem,  gdy  czuli  się  załamani  bądź 
samotni.
Jednym z głównych miejsc kultu Łady na  terenach Pol
ski mogła być Łysa Góra.

 
DDzziieewwaannnnaa
Dziewanna  to  opie
kunka zwierząt 
i  patronka  szczęśli
wej  miłości.  Posia
dała  także   
mroczną  naturę, 
która  u  wszystkich 
wzbudzała  bojaźń, 
strach  i  lęk. Uważa

na była  za patronkę małżeństwa. Słowianie wierzyli,  że 
za wstawiennictwem Dziewanny można  znaleźć  dobre
go męża bądź żonę na całe życie.
Dziewczęta które, miały upatrzonego kawalera, składały 
na  ołtarzach  Dziewanny  pukle  włosów  swych  wybran
ków. Dzięki  temu zabiegowi, bogini miała na  ich drodze 
postawić  wymarzonego  kawalera.  W  medycynie  ludo
wej,  dziewanna  to  ziele  wielce  pożyteczne,  leczy  ono 
wiele chorób i dolegliwości.

 
MMaarrzzaannnnaa
Bogini  śmierci,  zimy, 
starości  i  niszczyciel
skiej  mocy  natury. 
Marzannę  wiąże  się 
z  całym  cyklem  we
getacyjnym  i  polnym 

urodzajem.  Czarnowłosa  Marzanna  to  oblicze  pierwot
nej matki ziemi, która daje życie, ale też je odbiera.
Pierwszym etapem wiosennych  obrzędów  było  pogrze
banie zimy. Formowano ze słomy postać kobiety ubraną 
w białą szatę. Jej głowę ozdabiała cierniowa korona 
z gałęzi głogu. Cierniste krzewy odgrywały w zabiegach 
magicznych  ważną  rolę.  Wierzono,  że  zabezpieczają 
one  przed  demonami  i  uniemożliwiają  zmarłym  powrót 
do świata żywych.
Tak  przygotowana marzanna wędrowała  po wiosce,  od 
domu  do  domu,  niesiona  głównie  przez  młodzież  przy 
wtórze  śpiewów  i  okrzyków.  Towarzyszące  orszakowi 
dzieci  trzymały  w  dłoniach  zielone  gałązki  jałowca.  Po 
drodze  kukłę  podtapiano.  Podczas  topienia  kukły  nikt 
nie mógł  jej dotknąć, gdyż  tak można było ściągnąć na 
siebie  gniew  demonów.  Po  tym  rytuale  symbolicznego 
pożegnania  zimy,  dzieci  i  młodzież  wracali  do  domów, 
ale nikt nie mógł  się za siebie obejrzeć, ponieważ wie
rzono, że można wtedy ściągnąć na siebie chorobę  lub 
nieszczęście.
 

PPaallmmyy  ii  kkrraasszzaannkkii
Budowanie wysokich,  okaza
łych  wiech  było  przygotowa
niem do wiosennych  igrzysk. 
Przy budowie palmy młodzie
niec  musiał  się  wykazać  od
wagą,  ponieważ  po  drzewce 
trzeba  było  iść  nocą  i wyciąć 
je samemu. Czym wiecha dla 
chłopców,  tym  dla  dziewcząt 
były kraszanki. Biegłość w ich 
wykonywaniu,  opanowanie 
tradycyjnych wzorów  i  techni
ki  wyrobu  świadczyły  o  stop

niu  dojrzałości.  By  być  samodzielną  gospodynią, 
kobiecie  była  potrzebna  wiedza  o  symbolach  magicz
nych, ziołach, sposobach barwienia i symbolice kolorów.

  
PPoocchhóódd
Obrzęd ten polegał na uderzaniu się nawzajem witkami 
wierzbowymi.  To  symboliczne  bicie  wypędzało  zło  z 
człowieka. Tego dnia przystępowano do intronizacji Wio
sny. Tworzono pochód, na czele którego szedł młodzie
niec przebrany za dziewczynę, przystrojony wiosennymi 
kwiatami, w białych żeńskich szatach, na białym koniu. 
W dalszej  kolejności podążał  zaprzęg złożony z dwóch 
bliźniaczych wołów z radłem. Jeden wół był biały, a drugi 
czarny. Z tyłu za zaprzęgami szli młodzieńcy z wiechami 
i  panny w  brzozowych wieńcach,  z  kraszankami w  ko
białkach. Dalej cała pozostała ludność niosąca korowaje 
i  kołacze.  Pochód  kończyła  grupa  przygrywająca  na 
multanach, gęślach i kobzach. Hałasy towarzyszące po
chodowi miały wywoływać burzę, deszcz i pioruny. Jeśli 
spadł  tego dnia deszcz, był  to bardzo dobry znak dany 
przez  bogów.    Po  zakończeniu  pochodu  na  wybranym 
miejscu,  świętym wzgórzu  zapalano ogniska  i  urządza
no igrzyska połączone ze zbiorową ucztą. 
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Następny dzień rozpoczynano od obmycia się w świętej 
wodzie zaczerpniętej uprzednio ze świętego źródła. Ob
lewano się wzajemnie zimną wodą źródlaną  i  to bardzo 
obficie. Zabieg ten dawał ludziom oczyszczenie i siły ży
ciowe. Przetrwał jako Dyngus i odbywa się obecnie 
w drugi dzień Wielkanocy.

ZZaabboobboonnyy   ii   pprrzzeessaaddyy   zzwwiiąązzaannee   zz   wwiioossnnąą,,   ww   kkttóórree   wwiiee
rrzzyymmyy  ddoo  ddzziiśś..

 Widok chodzącego wolno bociana lub siedzącego 
w gnieździe wróży lenistwo i częste siedzenie w domu.
 Gdy bociek klekocze, może  to oznaczać kłótnie w są

siedztwie.
 Gdy bocian założy gniazdo w pobliżu domu, przynosi 
to szczęście temu domostwu.
 Gdy  pierwszy wiosenny  grzmot  jest  od  południa,  lato 
będzie suche.
 Jeśli rolnik orze pole, należy policzyć towarzyszące mu 
ptaki. Jeśli za pługiem będzie parzysta liczba ptaków, to 
będzie to rok obfity w plony.
 Gdy ktoś wpadnie w mrowisko, wróży to wejście w nie
odpowiednie towarzystwo.
 Ukąszenie przez mrówki zapowiada dobre zdrowie.
 Gdy  bocian  krąży  nad  domem,  oznacza  to  narodziny 
dziecka w rodzinie.

Wdzięczność
PPoozzyyttyywwnnee  uucczzuucciiaa  
nnaalleeżżyy  ppiieellęęggnnoowwaaćć..  
JJeeddnnyymm  zz  nniicchh  jjeesstt  
wwddzziięęcczznnoośśćć..
CCzzyymm  jjeesstt  wwddzziięęcczz
nnoośśćć??
Wdzięczność to po
dziękowanie, to prze
kazywanie dobrych 

emocji, potwierdzenie dobra.  Przypomina nam, że 
wspieramy siebie, ale też naszych bliskich. 
DDllaacczzeeggoo  ttaakk  cciięężżkkoo  nnaamm  ddzziięękkoowwaaćć  aa  łłaattwwoo  nnaarrzzeekkaaćć??
Praktykowania wdzięczności trzeba się nauczyć. Często 
sięgamy zbyt daleko mówiąc: „Będę szczęśliwy jak znaj
dę swoją miłość, pracę, będę mieć własne mieszka
nie..”. Żyjemy ciągle w pośpiechu, nie mamy czasu na 
zatrzymanie się i powiedzenie samemu do siebie: „Cie
szę się, że mam..”, „Cieszę się, że mogę..”.  Warto, żeby 
wdzięczność praktykować regularnie.  Wielu ludzi  mó
wi, że docenia swoje życie, ale czy słowa wystarczą, że
by być szczęśliwym?

DDllaacczzeeggoo  wwddzziięęcczznnoośśćć  jjeesstt  wwaażżnnaa??  CCoo  nnaamm  ddaajjee??
Wdzięczność jest ważna, ponieważ daje nam szczęście. 
Szybko przyzwyczajamy się do dobrego i przestajemy 
doceniać to, co mamy. Ludzie okazujący wdzięczność 
są szczęśliwsi, posiadają więcej energii,  empatii, chęci 
przebaczania i są bardziej uduchowieni. Dzięki wyraża
niu wdzięczności rzadziej dopadną nas złe dni, poczucie 
osamotnienia, zdenerwowania, a nawet depresja. Potra
fimy cieszyć się z każdego momentu. Wzmacniamy rów
nież swoją samoocenę, odwagę. 
JJaakk  pprraakkttyykkoowwaaćć  wwddzziięęcczznnoośśćć??
Najlepiej pod koniec każdego dnia uświadomić sobie, za 
co jesteśmy wdzięczni. Refleksyjne podchodzić do 
wszystkiego, co nas spotyka.
ZZaa  ccoo  mmoożżeemmyy  bbyyćć  wwddzziięęcczznnii??
Wydaje nam się, że możemy być wdzięczni tylko za coś 
wielkiego,  ważnego;  coś,  co  nas  uszczęśliwia. Tak  na
prawdę powinniśmy się cieszyć z małych rzeczy,  z każ
dej  dobrej  chwili.   MMoożżeemmyy   bbyyćć   wwddzziięęcczznnii   zzaa   ttoo,,   żżee  
jjeesstteeśśmmyy  zzddrroowwii   ii  mmaammyy  wwsszzyyssttkkoo,,   ccoo   jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnee  ddoo  
żżyycciiaa..

MMaajjaa  GGoorraazzdd  

,,,,GGiinnnnyy  ii  GGeeoorrggiiaa’’’’
Georgia  to  30letnia  matka 
15letniej  córki,  Ginny.  Kobie
ta  ma  także  drugie  dziecko, 
9letniego syna Austina. Mówi 
o sobie, że jest samotną mat
ką  dwójki  dzieci,  które  mają 
różnych  ojców,  więc  nie  czę
sto  podejmuje    rozsądne  de
cyzje.  Całą  trójkę  poznajemy 
po  śmierci  Kenny'ego,  męża 
Georgii,  gdy  wyruszają  do 
Wellsbury    miejsca,  gdzie 
czeka na nich nowy dom i no
we  życie.  To miasto  w  stanie 
Massachusetts  w  USA,  kolej

ny  "nowy  rozdział",  który  rodzina  zaczyna  nadzwyczaj 
często,  jednak  tym  razem  przeprowadzają  się  do miej
sca,  w  którym  wreszcie  planują  zapuścić  swoje  korze
nie. 
Z zainteresowaniem obserwujemy, jak tytułowe bohater
ki przyzwyczajają  się do życia w nowym otoczeniu, 

znajdują przyjaciół. Obserwujemy szkolne rozterki    i ży
cie Ginny. Możemy  zobaczyć,  jak  odnajduje  się w  śro
dowisku  szkolnym,  a  dodatkowo  zmaga  z  innymi 
problemami. Śledzimy też, jak Georgia, radzi sobie 
z kłopotami finansowymi i rozpoczyna karierę w ratuszu. 
Do tego scenarzyści dodali  jeszcze motyw dawnych ta
jemnic,  które  po  latach  zaczynają  wracać  do    Georgii. 
Wątek przeszłości wypełnionej rozmaitymi sekretami, 
a nawet elementami kryminalnymi także jest ciekawy 
i widz śledzi go z zainteresowaniem. Szczególnie 
w końcowych odcinkach  twórcy pokazali całkiem cieka
we zwroty akcji. W Ginny & Georgii   osobom oglądają
cym  serial  podobają  się  nie  tylko  postaci,  ale  i  to,  że 
show ukazuje ich ciekawie i pełne zawirowań kontakty  
zarówno  relacje nastoletnich bohaterów, jak i dorosłych. 
Twórcom udało się sprawić, że problemy Ginny  i Geor
gii  zaangażowały widzów, a cała społeczność miastecz
ka Wellsbury jawi się jako ciekawa i autentyczna

RECENZJA SERIALU
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RECENZJA KSIĄŻKI
„„HHrraabbiinnaa::   TTrraaggiicczznnaa   hhiissttoorriiaa  
EEllżżbbiieettyy  BBaattoorryy””
Młodziutka  Elżbieta  opuszcza 
swój  rodzinny  dom w  celu  za
warcia  zaaranżowanego  mał
żeństwa  z  Ferencem 
Nádasdy.  Dziewczyna  od  sa
mego początku musi zabiegać 
o względy, aby przetrwać, 
a  następnie  stać  się  idealną 
żoną  i  panią  domu.  W  celu 
utrzymania  porządku  i  swojej 
pozycji  Elżbieta  używa bardzo 
drastycznych 
i przebiegłych metod.

Powieść  autorstwa  Rebecci  Johns  należy  do  utworów 

historycznych.  W  roku  2010  została  oficjalnie  wydana, 
lecz dopiero w 2013 mogliśmy  ją przeczytać w naszym 
ojczystym  języku. Pomimo tego,  iż na samym początku 
dowiadujmy  się,  jaki  koniec  spotkał  hrabinę,  to  akcja 
utworu wciąż  zaskakuje  i  nie  pozwala  nawet  na  chwilę 
przerwać  czytania.  Według  mojej  opinii  książkę  warto 
przeczytać nie tylko ze względu na fabułę, ale też na kli
mat, który tworzy. Możemy przenieść się do jej świata 
i poczuć,  jak gdybyśmy na własnych nogach stąpali po 
XVIXVII  wiecznych  Węgrzech.  Całość  czytało  mi  się 
bardzo przyjemnie, chociaż muszę przyznać, że czasem 
aż nie mogłam się nadziwić biegowi wydarzeń. Książka 
na pewno nie zawiedzie miłośników tego gatunku, a mo
że i przyciągnie nowych.
OOcceennaa::  77//1100  

KKllaauuddiiaa  KKiieerrzzkkoowwsskkaa

Coś dla fanów anime
W ostatnim czasie obejrzałam kilka ciekawych produkcji, 
o  których  część  z Was mogła  słyszeć. Dla  tych,  którzy 
nie wiedzą o  ich  istnieniu, chciałabym przedstawić dwie 
z nich, które zawładnęły moim umysłem. 
„„HHoorriimmiiyyaa””

Pierwszą  produkcją,  jaką 
chcę  Wam  przedstawić,  jest 
anime  pt.  „Horimiya”.  Całość 
akcji  opiera  się  na  relacji 
dwójki nastolatków, którzy po
znają  swoje  drugie  twarze 
oraz  zaczynają  darzyć  się  sil
nym  uczuciem.  Oprócz  tego 
możemy też obserwować  losy 
ich  kolegów,  które  są  równie 
ciekawe  co  główny  wątek. 
Rodzaj humoru zawarty w tym 
anime,  jest  dla  mnie  rewela
cyjny,  dzięki  niemu  uśmiech 
nie ma szansy zniknąć. Jeżeli 

więc  lubicie  romantycznokomediowe  produkcje,  to 
śmiało możecie obejrzeć i świetnie spędzić czas. 

„„JJuujjuuttssuu  kkaaiisseenn””
Jeżeli  niekoniecznie  lubicie 
oglądać anime o tematyce ro
mantycznej,  a  wolicie  coś 
mocniejszego,  to  wartym  po
lecenia jest produkcja pt. „Ju
jutsu kaisen”. Swoją tematyką 
sięga  do mrocznej  fantastyki, 
horroru.  Fabuła  przedstawia 
losy nastolatka o niebywałych 
zdolnościach  fizycznych,  któ
rego  życie  ulega  ogromnej 
zmianie  i  zaczyna  zwalczać 
zło czające się na świecie 
w  postaci  klątw.  Bardzo  inte
resujące  są  również  wątki 

związane z  życiem pozostałych bohaterów, a  także oni 
sami. Pomimo swojej mrocznej  strony,  humor występu
jący w tej produkcji potrafi złagodzić ostrość fabuły.

KKllaauuddiiaa  KKiieerrzzkkoowwsskkaa

Czy wiedziałeś o tym wcześniej?   
– zbiór ciekawostek z różnych dziedzin i całego świata!
Zapewne każdy z nas posiada sporą wiedzę na tematy, 
które  nas  interesują,  bądź o  tym,  czym zajmujemy  się   
na co dzień, ale ważne  jest  również posiadanie wiedzy, 
która w przyszłości może być przez nas wykorzystywa
na,  która  odzwierciedla  szerokie  spojrzenie  na 
świat.                                                                                 
Słynny  laureat  Nagrody  Nobla  Albert  Einstein  powie
dział:
„„  CCiieekkoowwoośśćć  nniiee  iissttnniieejjee  bbeezz  pprrzzyycczzyynnyy..
KKoonntteemmpplluujjąącc  ttaajjeemmnniiccee  wwiieecczznnoośśccii,,
żżyycciiaa  ii  ccuuddoowwnneejj  ssttrruukkttuurryy  rrzzeecczzyywwiissttoośśccii,,
nniiee  mmoożżnnaa  uunniikknnąąćć  llęękkuu..  WWyyssttaarrcczzyy  wwiięęcc,,
jjeeśśllii  sspprróóbbuujjeemmyy  zzrroozzuummiieećć  cchhooćć  ttrroocchhęę

tteejj  ttaajjeemmnniiccyy  kkaażżddeeggoo  ddnniiaa..
NNiiggddyy  nniiee  ttrraaćć  śśwwiięętteejj  cciieekkaawwoośśccii””..

CCzzyy  wwiieeddzziiaałłeeśś  żżee……
1.Słynna kwestia „Jestem królem świata!” wypowiedzia
na  przez  Leonardo  DiCaprio  w  filmie  „Titanic”  była  im
prowizowana.
2.Jeśli zbliżysz kluczyki samochodowe do swojej głowy, 
zwiększy to ich zasięg, gdyż głowa pełni w tym przypad
ku funkcję nadajnika radiowego.
3. 75% tego, co spożywają ludzie na całym świecie, ba
zuje  zaledwie  na  dwunastu  roślinach  i  pięciu  różnych 
gatunkach zwierząt.
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4.Ludzie,  którzy  umieszczają  na  portalach  społeczno
ściowych  swoje  treningi  fitness,  częściej  miewają  pro
blemy psychologiczne, niż ludzie, którzy tego nie robią.
5.Używanie  nitki  dentystycznej  działa  korzystnie  na  na
szą  pamięć,  ponieważ  ma  to  związek  z  pozytywnym 
działaniem na ukrwienie mózgowe.
6.Najstarsza nieotwarta butelka wina została odnalezio
na w rzymskim grobowcu i liczy sobie jakieś 1650 lat.
7.„Tik  Taki”,  czyli  słynne  drażetki  zawdzięczają  swoją 
nazwę charakterystycznemu dźwiękowi,  który słyszymy, 
kiedy drażetki „skaczą” w opakowaniu. 
8.Są tylko 2 kraje na świecie, których flaga zawiera kolor 
fioletowy. Jest to Nikaragua i Dominika. 
9.Żucie  gumy  zwiększa  wydolność  umysłową  bardziej 
niż kawa.
10.W Irlandii więcej osób posługuje się językiem polskim 
niż irlandzkim.
11. Kiedy ćwiczysz, spalany  tłuszcz metabolizuje się do 
dwutlenku węgla,  który wydychasz w  trakcie wysiłku  fi
zycznego.
12.Gry video zostały uznane za bardziej skuteczne 

w zwalczaniu depresji niż terapia.
13.W 2017 roku Adidas sprzedał ponad milion par butów 
wyprodukowanych z plastiku pozyskanego z oceanów. 
14.Kiedy  się  rodzimy,  boimy  się  tylko  dwóch  rzeczy  – 
upadku z wysokości oraz wysokich dźwięków.  Inne  lęki 
rodzą się z czasem.
15.Zanim powieść „Harry Potter” podbiła rynek książko
wy, została odrzucona przez dwunastu wydawców.
16.Szwecja  ma  najwięcej  wysp  na  świecie.  Liczy  ich 
około 270 tysięcy.
17.Około 25% krwi z serca idzie do nerek.
18.Zielone  oczy  posiada  zaledwie  2%  populacji  całego 
świata.
19.Każdej sekundy  ludzkie oko wykonuje przeszło pięć
dziesiąt ruchów gałką.
20.Nutella  została wymyślona podczas  II wojny  świato
wej przez włoskiego ciastkarza.
21.W Nowej Zelandii nie ma węży.
22.„Biblia”  została przetłumaczona na  trzy  tysiące  języ
ków.

KKllaauuddyynnaa  CC..  11AA

MMoowwaa   nnaa   tteemmaatt   oobboowwiiąązzkkóóww   wwoobbeecc   sszzkkoołłyy   ––,,,,mmaattkkii  
‘‘’’wwsszzyyssttkkiicchh  uucczznniióóww..
Spotkaliśmy  się  dziś,  aby  omówić  obowiązki  wobec 
szkoły  ,,matki” wszystkich uczniów  . W  tym przemówie
niu chcę  Was zachęcić do systematycznego i punktual
nego    uczęszczania  do  szkoły,  sumiennego 
przygotowywania  się  do  lekcji  i  do  rzetelnego  wykony
wania prac domowych oraz poleceń nauczycieli. Na bie
żąco  uzupełniajcie    braki  i  zaległości  w  nauce 
spowodowane  nieobecnością  w  szkole.  Podczas  zajęć 
sumiennie  pracujcie,  koncentrujcie  uwagę  na  omawia
nych  zagadnieniach  Dbajcie  o  odpowiednią  atmosferę 
pracy. Lekceważenie obowiązków wobec  ,,matki szkoły 
” jest zbrodnią, ponieważ  zakłóca proces nauczania. 
         Zastanówcie się drodzy koledzy i koleżanki, co by 
było,  gdyby  nie  było  szkoły?  Gdzie  zdobywalibyśmy   
wiedzę i zawierali nowe znajomości ?
         Zwróćmy uwagę, że to dzięki  szkole każdy z  nas 
ma możliwość rozwijania swoich  zainteresowań  i zdol
ności. Gdy nie możemy  teraz chodzić do szkoły,  czuje
my  się  jak  samotnicy  we  własnych  domach.  To  szkoła 
motywuje  do  działania,  osiągania  sukcesów  i  sprzyja 
rozwojowi  kontaktów społecznych.
       Oczywiście oprócz nauki powinniśmy mieć też czas 
na  odpoczynek  i  relaks,  ale  obowiązków wobec  szkoły 
–matki nigdy nie zaniedbujmy!
                                                                                         

                                    IIggoorr  KKaaddeellaa

„„DDoocceeńń  żżyycciiee””
Znajdź właściwą drogę,
Pobiegnij ku słońcu,                                                  
Życie jest zbyt krótkie,
Pokochaj je w końcu…

Z odwagą i uśmiechem,
Zaczynaj dzień co rano.                                          
Kochaj i tak postępuj,
By Ciebie też kochano…

Niech Twa szlachetność promienieje,
A dobre słowa leczą rany,
Mieniącą się jak rosa daj nadzieję
Komuś, kto nie był doceniany…

Uszanuj prawo do inności…
Nie myśl, że znajdziesz sposób,                                       
Aby twe szczęście było szczęściem
Wszystkich innych osób…

Nie bój się mijających lat,
Przeszłości nie wspominaj,
Niech każda z nowych Twych decyzji
Okaże się właściwa…
Pamiętaj  wiele ważnych rzeczy w życiu przychodzi za
wsze z wiekiem,
Człowiek cały czas uczy się, jak być lepszym            
Człowiekiem…                                                             KKaarroolliinnaa  MMaarrkkiieewwiicczz
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AKTYWNOŚĆ NA WIOSNĘ
PPrrzzeerrwwaa   ssppoowwooddoowwaannaa   ddłłuuggiimm   ookkrreesseemm   zziimmoowwyymm   bbyyłłaa  
ddllaa  kkaażżddeeggoo  zz  nnaass  rraacczzeejj  cczzaasseemm  rreeggeenneerraaccjjii..  WWiioossnnaa  ttoo  
iiddeeaallnnyy   mmoommeenntt   nnaa   ,,,,wwyybbuuddzzeenniiee   nnaasszzeeggoo   cciiaałłaa   zzee   ssnnuu  
zziimmoowweeggoo''''..   PPoowwrróótt   ddoo   wwyykkoonnyywwaanniiaa   rroożżnnyycchh   aakkttyywwnnoo
śśccii   ffiizzyycczznnyycchh   nnaa   śśwwiieeżżyymm   ppoowwiieettrrzzuu,,   pprrzzyy   wwiioosseennnnyycchh  
pprroommyykkaacchh   ssłłoońńccaa,,   ppoowwiinniieenn   bbyyćć   ddllaa   nnaass   ddooddaattkkoowwąą  
mmoottyywwaaccjjąą   ii   cczzyynnnniikkiieemm   wwppłłyywwaajjąąccyymm   nnaa   nnaasszzee   lleeppsszzee  
ssaammooppoocczzuucciiee..  ZZaatteemm  oodd  cczzeeggoo  zzaacczząąćć??
Odpowiedź  jest  prosta! Aktywność  fizyczna  to  nie  tylko 
litry wylanego potu i męczące godziny spędzone na tre
ningach  wysiłkowych.  Na  dobry  początek  najlepszą 
opcją  będzie  spacer.  Brzmi  banalnie?  Codzienny    30
minutowy    spacer  oprócz  ruchu  i  poprawy  kondycji, 
wzmocni  układ  krążenia,  dostarczy  witaminy  D,  a  przy 
tym pozwoli zrzucić zbędne kilogramy. Wyjmij również z 
piwnicy  stary,  zapomniany  rower  i wybierz  się  na  prze
jażdżkę. Dokąd? Przed  siebie!  Jeśli możesz,  a  pogoda 
Ci  sprzyja,  staraj  się  zastępować  samochód  rowerem. 
Nasza kondycja się poprawia oraz zwiększa się pojem
ność  płuc  wraz  z  kolejnymi  przejechanymi  kilometrami. 
Co więcej,  jazda  rowerem  i  skupienie uwagi na wyzna

czonej trasie pozwoli zredukować poziom stresu. 
    Jeśli nie rower to może 
rolki?  To  jeden  z  najprzy
jemniejszych  sportów, 
dzięki  któremu  poprawia
my  koordynację  wzroko
woruchową,  wzmacniając 
mięśnie  pośladków  i  nóg. 
Pierwsze słoneczne dni  to 

także okazja do skorzystania z bezpłatnych tzw. siłowni 
plenerowych,  których  liczba    ku  zadowoleniu  wielu   
stale rośnie! A co jeśli w ciągu dnia nie ma czasu, trudno 
go  wygospodarować  na  konkretne  ćwiczenia?  Na  to 
również  znajdzie  się  sposób!  Staraj  się  wykonywać 
czynności,  które  zapewnią  Ci  większą  aktywność  niż 
zwykle. Przysłużą się temu wiosenne porządki domowe 
czy  też  pielęgnacja  ogródka. Mycie mebli  ogrodowych, 
usuwanie  pozostałości  po  zeszłorocznym  sezonie,  gra
bienie liści i suchej trawy, sadzenie nowych kwiatów  to 
także aktywność fizyczna. Można właśnie w ten sposób 
łączyć przyjemne z pożytecznym!

PORADY ZDROWOTNE
##WWłłoossiinngg

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny już za nami. Pogoda zaczyna się robić iście wiosenna, więc najwyższy czas 

na zmiany w pielęgnacji! Wiosna jest dla naszych włosów wyjątkowo łaskawą porą roku w przeciwieństwie do jesie

ni i zimy. 

OOddżżyywwiiaanniiee  oodd  wweewwnnąąttrrzz

Wiosna to czas, kiedy wiele osób boryka się z wypadaniem włosów. Najważniejsza jest oczywiście zdrowa, dobrze 

zbilansowana dieta, bogata w witaminy  i minerały. Warto  też w tym momencie wzmocnić organizm suplementem. 

Sezonowym produktem, który pozytywnie wpłynie na nasze włosy jest rzeżucha! Zawiera dużo siarki i witamin 

(A, B1, B2, E, PP), które są bardzo cenne dla naszych włosów, a nasionka łatwo znaleźć teraz w każdym sklepie. 

Sok z rzeżuchy możemy też wcierać w skórę głowy – przyspieszy nam porost i ograniczy wypadanie.

WWaarrttoo  sspprraawwddzziićć,,  ww  jjaakkiimm  ssttaanniiee  ssąą  nnaasszzee  wwłłoossyy::

•Suche i szorstkie  warto je nawilżyć (i zminimalizować ilość protein).

•Szybko się przetłuszczają, są ciężkie i oklapnięte – być może potrzebują więcej protein, a mniej nawilżenia.

•Skóra głowy szybciej  się przetłuszcza, a wcześniej nie mieliśmy z  tym problemu   warto zafundować  jej peeling 

(np. cukrowy). 

•Sezon szalikowy zakończony  czas na ich podcięcie i nadanie fryzurze kształtu, nie ukryjemy jej już pod kapturem 

czy czapką. 
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CCoo  ttoo  wwłłaaśścciiwwiiee  jjeesstt  PPEEHH??

TEST NA POROWATOŚĆ WŁOSÓW ZNAJDZIESZ W INTERNECIE

PPRROOTTEEIINNYY::

Proteiny to tzn. cegiełki włosów. Nadają im zdrowej objętości i wypełniają mikrouszkodzenia.

Niedobór protein  mat, oklapnięcie

Nadmiar protein  puch, plątanie, „skrzypienie” przy ściśnięciu

EEMMOOLLIIEENNTTYY::

Emolienty to tzn. powłoczka włosów. Nadają im gładkości, miękkości, chronią przed czynnikami zewnętrznymi.

Niedobór emolientów  zbyt lekkie, suche, „sianowate”, szorstkie włosy

Nadmiar emolientów  przyklapnięte, obciążone włosy, skłonne do strączkowania

HHUUMMEEKKTTAANNTTYY::

Humektanty to nawilżacze włosów.

Niedobór humektantów  mat, oklapnięcie

Nadmiar humektantów  puch, filcowanie się, plątanie, “skrzypienie” przy ściśnięciu

AALLOOEESS

Ma szereg właściwości, które są niezwykle cenne dla włosów. Działa nawilżająco, przeciwzapalnie i kojąco. To wła

śnie dlatego jest częstym składnikiem różnych kosmetyków. To roślina niezwykle łatwa w uprawie – możesz ją mieć 

na swoim parapecie (sama posiadam doniczkę). Idealnie sprawdzi się przy włosach o każdej porowatości. 

Co robi? Przekonajmy się!

•nawilża zarówno pasma, jak i skórę głowy

•łagodzi swędzenie i pieczenie, przywraca komfort skórze głowy

•pomaga w leczeniu suchego łupieżu

•przywraca odpowiednie pH

•stymuluje wzrost mocnych włosów i odżywia cebulki

•wygładza i delikatnie nabłyszcza

•przeciwdziała elektryzowaniu się włosów

•chroni przed działaniem wolnych rodników

•chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych

MMÓÓJJ  MMUUSSTT  HHAAVVEE,,  cczzyyllii  oolleejjoowwaanniiee  wwłłoossóóww  nnaa  aallooeess

Zacznij od połączenia żelu aloesowego i oleju roślinnego w proporcji 1:1. Taką mieszankę nakładamy na wilgotne 

włosy. Pozostaw włosy bez spłukiwania na kilkadziesiąt minut (możesz założyć czepek, który zwiększy skuteczność 

zabiegu pielęgnacyjnego), a potem dokładnie zmyj z nich mieszankę. Zmywanie oleju szamponem nie ma sensu, 

więc do mycia użyj odżywki – najlepiej emolientowej. 

Możesz też olejować włosy na sucho. Najpierw nałóż na całą długość włosów żel aloesowy, a potem wetrzyj w pa

sma wybrany olej. Najlepiej trzymaj całą noc lub podobnie, po kilkudziesięciu minutach dokładnie umyj włosy.

PPRRZZEEDD  WWYYKKOONNAAJJ  TTEESSTT  AALLEERRGGIICCZZNNYY!!!!!!

OOPP
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KULINARIA 
KKoottlleecciikkii
((pprrzzeeppiiss  nnaa  22  ppoorrccjjee))
SSkkłłaaddnniikkii::
•pół opakowania mrożone
go szpinaku
•250 g mięsa z piersi kur
czaka
•1 jajko
•1 łyżka dowolnej mąki
•1 łyżka oleju
•sól
•pieprz
•ulubione przyprawy
WWyykkoonnaanniiee::
•Zamrożony szpinak wyłożyć na patelnię i czekać, aż się 
rozmrozi.
•Posiekać  drobno  mięso  i  dodać  do  niego  rozmrożony 
szpinak, jajko, sól, pieprz, mąkę.
•Formować małe kotleciki i smażyć na małym ogniu pod 
przykryciem na złoty kolor.
•Podawać  z  ulubionymi  dodatkami  (same  również 
sprawdzą się wyśmienicie ).

PPrroossttee  cciiaassttoo  oowwooccoowwoojjoogguurrttoowwee
SSkkłłaaddnniikkii::
•2 jajka
•2 łyżeczki proszku do pieczenia
•2 łyżeczki cukru waniliowego
•średnie opakowanie jogurtu natural
nego
•1 szklanka mąki pszennej
•0.5 szklanki cukru
•dowolna ilość ulubionych mrożonych 
lub świeżych owoców 
WWyykkoonnaanniiee::
•Nagrzać piekarnik do 180 stopni.
•Jajka  wymieszać  z  cukrem  i  cukrem 
waniliowym, stopniowo dodając jogurt.
•Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i powoli do
dawać do wcześniejszej masy. Jeśli będzie ona bardzo 
gęsta, można użyć więcej jogurtu.
•Dodać ulubione owoce i wszystko wymieszać.
•Formę wyłożyć papierem do pieczenia i przelać ciasto.
•Udekorować owocami.
•Włożyć  do  piekarnika  na  ok.  70  min  (piec  dopóki  nie 
będzie suche) 

ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk

PPiieecczzoonnaa  oowwssiiaannkkaa
SSkkłłaaddnniikkii::  
1 szklanka płatków owsianych 
1 szklanka mleka roślinnego 
łyżeczka proszku do pieczenia 
łyżeczka cukru wanilinowego
cały banan 
łyżeczka cynamonu 
PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ::
Składniki  dodajemy  od  suchych  do 
mokrych,  najlepiej  do  wysokiego  naczynia. 
Jak  już  wszystkie  mamy  w  naczyniu,  to 

całość  porządnie  blendujemy,  aż  będzie 
gładka  masa.  Przelewamy  wszystko  do 
miseczek,  na  wierzch  można  wysypać 
odrobinę czekolady, orzechów,  kto co lubi. 
Wstawiamy do piekarnika  rozgrzanego do 
180 stopni  i pieczemy przez 20 minut. Na 
zewnątrz  owsianka  powinna  mieć 
chrupiącą  skórkę,  natomiast  w  środku 
powinna być płynna.

    JJuulliiaa  WWoołłoosszzyynn

Atrakcje turystyczne  Nowa Zelandia
NNoowwaa   ZZeellaannddiiaa   ttoo   ppaańńssttwwoo   wwyyssppiiaarrsskkiiee,,   kkttóórree   jjeesstt   ppoołłoo
żżoonnee   ww   ppoołłuuddnniioowwoozzaacchhooddnniieejj   cczzęęśśccii   OOcceeaannuu   SSppookkoojj
nneeggoo,,   11660000   kkmm   nnaa   ppoołłuuddnniioowwyy   wwsscchhóódd   oodd   AAuussttrraalliiii..  
SSttoolliiccąą   jjeesstt   WWeelllliinnggttoonn,,   jjeeddnnoo   zz   ttrrzzeecchh   nnaajjwwiięękksszzyycchh  
mmiiaasstt   ww   ttyymm   ppaańńssttwwiiee..  WWiieellee   oossóóbb  mmaarrzzyy,,   aabbyy   uuddaaćć   ssiięę  
ttaamm   nnaa   ddłłuuggii   wwyyppoocczzyynneekk   ii   mmóócc   zzoobbaacczzyyćć   nnaa   wwłłaassnnee  
oocczzyy   wwsszzyyssttkkiiee   aattrraakkccjjee,,   kkttóórree   ooffeerruujjee   nnaamm   ttoo   mmiieejjssccee..  
JJeeddnnaakk  cczzyy  NNoowwaa  ZZeellaannddiiaa  mmuussii  ssiięę  kkoojjaarrzzyyćć   ttyyllkkoo  zz  wwyy
cciieecczzkkaammii??   TTeenn   kkrraajj   sskkrryywwaa   wwiieellee   cciieekkaawwoosstteekk,,   kkttóórree  
cchhccęę  WWaamm  pprrzzeeddssttaawwiićć..  
1. Nowa Zelandia,  jako  pierwsza  na  świecie,  dopuściła 
kobiety do wyborów parlamentarnych w 1893 roku.
2.  Jezioro Frying Pan, w  pobliżu Rotorua,  czyli  Jezioro 
Patelnia,  jest  największym  na  świecie  źródłem  gorącej 
wody, które osiąga w najgłębszym punkcie 200°C.
3.  Prawdopodobnie  najdłuższa  nazwa  geograficzna  na 
świecie  to  Taumatawhakatangihangakoauauotamate
apokaiwhenuakitanatahu – czyli  jedno ze wzgórz w No
wej Zelandii.
4.  W  mieście  Dunedin  znajduje  się  najbardziej  stroma 

ulica na świecie. Ma ona 350 metrów długości i 35% na
chylenia. 
5. Narodowe zwierzę to ptak kiwi.
6. Kraj ten zamieszkuje około 6000 Polaków.
7. W Nowej Zelandii możemy znaleźć wioskę hobbitów 
w  hrabstwie  Shire.  Tutaj  kręcono  ,,Władcę  Pierścieni” 
i ,,Hobbita’’.
8. W kraju jest 50 wulkanów, z których niektóre są nadal 
aktywne.  Największy  wulkan  w  Nowej  Zelandii  to  Ru
apehu (2797 m n.p.m.).
9. Jacinda Ardern  jest najbardziej znaną kobietą w No
wej Zelandii, od 2017 roku jest najmłodszym premierem.
10.  Edmund  Hillary  jest  pierwszym  człowiekiem,  który 
wspiął się na Mount Everest w 1953 roku.
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Sport
CChhooddzzeenniiee  ––  ssppoossóóbb  nnaa  zzddrroowwiiee  ii  sszzóóssttkkęę  zz  WWFFuu
Chodzenie  to  czynność,  którą  wykonujemy  każdego 
dnia, zaliczając przy tym odpowiednią liczbę kroków 
w ciągu jednej doby. Ta łatwa, wręcz banalna czynność, 
której  zapewne  nikt  nie  robi  źle,  to  nie  tylko  sposób 
przemieszczania się, ale też idealna alternatywa na dłu
gie  godziny  spacerów.  Chodzenie  szybszym  czy  wol
niejszym  tempem  to  nasza  aktywność  fizyczna.  Jak 
wiemy,  teraz w każdej szkole  lekcje wychowania  fizycz
nego  to nie prawdziwy sport. W  tym przypadku pomoc
ne  są  właśnie  popołudniowe  spacery,  by  odpocząć  od 
monotonii  i codzienności przed komputerem. Specjaliści 
z różnych uniwersytetów zalecają, aby chodzić codzien
nie minimum przez 30 minut,  co  pozwoli  nam na  rege
nerację i zaspokojenie potrzeb naszego organizmu. 
Spacer może być idealnym rozwiązaniem na problemy 
z  pamięcią,  koncentracją,  na  senność  czy  stres. Regu
larne  chodzenie  pomaga w dotlenieniu  organizmu. Taki 
mini trening pozwala również na rozluźnienie mięśni 

i stawów, co pomaga zapobiegać napięciu i towarzyszą
cemu  mu  bólowi.  Nie  od  dziś  wiadomo,  że  chodzenie 
jest  zalecane osobom,  które mają  problemy  z  układem 
krążenia, a codzienna aktywność poprawia nasze tętno. 
Według  specjalistów  chodzenie  jest  przydatne,  aby 
wzmocnić swoje uda czy pośladki, co zapewne zachęca 
kobiety, ale również chodzenie wzmacnia gęstość kości 
w  naszym  organizmie.  Spacer  w  ciągu  słonecznego 
dnia gwarantuje przyswojenie witaminy D, która ma wie
le właściwości. 
Systematyczne chodzenie pomaga także obniżyć napię
cie i stres. W trakcie takiego wysiłku fizycznego uwalnia
ją  się  endorfiny  i  serotonina,  czyli  hormony  szczęścia. 
Dotlenienie mózgu podczas spaceru przeciwdziała efek
tom stresu oksydacyjnego, który  jest nieodłącznym ele
mentem depresji. Krótko mówiąc, zwyczajne spacery to 
sposób na bycie aktywnym i zdrowym człowiekiem.

MMiikkoołłaajj  SSzzcczzyyggiieełł  

Wiosenne ciekawostki
Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj bzy, iry
sy, tulipany, żonkile i mlecze.
Istnieje mit, który mówi, że w pierwszy dzień wiosny 
o wiele łatwiej  jest postawić jajko na jego czubku w taki 
sposób, aby się nie przewróciło. Jednak jest to tak samo 
trudne jak w każdy inny dzień w roku. 
Dzieci w trakcie wiosny rosną szybciej.
Według  greckiego  mitu  na  wiosnę  powraca  do  domu 
córka bogini urodzaju i roślin Demeter   Persefona.
W  pierwszy  dzień wiosny  każdego  roku w  Polsce  topi 
się Marzannę. Ma to symbolizować pożegnanie zimy. 
Na półkuli południowej wiosna trwa od sierpnia do listo
pada.
W Japonii wiosna rozpoczyna się wraz z zakwitnięciem 

pierwszej wiśni. Wtedy  zaczyna  się  świętowanie Hana
mi,  które  polega  na  podziwianiu  rozkwitających  kwia
tów. 
Wielkanoc  zawsze  przypada  w  pierwszą  niedzielę  po 
pełni księżyca, która wypada po równonocy wiosennej.
Pierwszy  dzień  wiosny  jest  początkiem  perskiego  no
wego  roku.  Świętowanie  go  trwa  przez  13  dni.  Perski 
Nowy Rok obchodzi się m.in. w Afganistanie, Turkmeni
stanie, Kazachstanie oraz Iranie. 
Zgodnie z  tradycją,  jeśli świstak nie widzi swojego cie
nia po wyjściu z nory w Dniu Świstaka (2 lutego), wiosna 
przyjdzie  wcześnie.  Natomiast  jeśli  go  zobaczy,  zima 
będzie trwała jeszcze 6 tygodni.

ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk

Humor z zeszytów szkolnych
  Martwa  natura  są  to  owoce,  trofea  myśliwskie,  kwiaty,  czy  też  warzywa,  przedstawione  na  obrazach,  nie 

poruszające się, zerwane z drzewa.

 W „Weselu” inteligencja jest bierna w swoim działaniu.

 Rabacja galicyjska rozwiązała powiązania inteligencji i chłopów.

 Słowacki  odnosi  się  do momentu, w  którym się  teraz  obecnie  znajduje. Opisuje  swe przeżycia w  towarzystwie 

zachodu słońca.

 Judym został niemile potraktowany przez dyrekcję w Cisach, w konsekwencji wpycha do stawu doktora  i dzięki 

temu traci pracę.

 Jacek Soplica po zabójstwie Stolnika bardzo rozpaczał i nawet dopuścił się pijaństwa.

 Makbet w dalszych swoich losach niestety, ale zginął.

 Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to niechcący.
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HOROSKOP 
 BBaarraann  ((2211  mmaarrccaa  ––  1199  kkwwiieettnniiaa))

Najważniejsza w tym miesiącu jest rodzina. Baran nie powinien ulegać złudzeniu, że rzeczy materialne dadzą mu 

szczęście. Da mu tylko druga osoba, która darzy go szczerą miłością. Staniesz się bardziej odważny w podejmo

waniu trudnych decyzji.

 BByykk  ((2200  kkwwiieettnniiaa  ––  2200  mmaajjaa))

Uważaj na to, co mówisz. Jeśli nie zapanujesz nad swoim językiem, sprawisz ukochanej osobie wielką przykrość. 

Ignorancja  jest  twoim wrogiem. Kiedy  zapanujesz  nad  sobą,  zapanujesz  nad  swoją  przyszłością.  Z  plusów  tego 

miesiąca, osiągniesz lepsze wyniki w nauce.

 BBlliiźźnniięęttaa  ((2211  mmaajjaa  ––  2200  cczzeerrwwccaa))

W swoich działaniach Bliźnięta powinny być teraz szczególnie konsekwentne i asertywne. W przeciwnym razie na

rażą na szwank swoją reputację i stracą okazję do rozwoju. Dotrzymywanie obietnic to cecha wyjątkowo ważna w 

relacjach z innymi ludźmi. Cokolwiek robisz, staraj się postępować uczciwie i słuchaj rad osób godnych zaufania.

RRaakk  ((2211  cczzeerrwwccaa  ––  2222  lliippccaa))

Rak będzie odnosił sukcesy, na których nie tylko on skorzysta. Prawie wszystkie osoby z jego najbliższego otocze

nia w mniejszym lub większym stopniu odczują pozytywne skutki tego, co osiągnie. Kiedy tylko pojawi się okazja, 

rozwijaj swoją karierę. Przygotuj się na zmiany, jakie zajdą w twoim życiu.

  LLeeww  ((2233  lliippccaa  ––  2222  ssiieerrppnniiaa))

To będzie bardzo udany miesiąc. Lew doświadczy wiele szczęścia, dzięki czemu uda mu się osiągnąć sporo sukce

sów. Pod warunkiem, że nie zmarnuje czasu na błahostki, które niczego nie wnoszą do życia. Spróbuj spędzać wię

cej czasu z przyjaciółmi i nie zatrzymuj się nawet na chwilę w realizowaniu swoich marzeń.

 PPaannnnaa  ((2233  ssiieerrppnniiaa  ––  2222  wwrrzzeeśśnniiaa))

W tym miesiącu bardzo dużo zależy od innych ludzi. Kiedy Panna nie wie, w jaki sposób prawidłowo zareagować, 

powinna cierpliwie czekać. Utrzymuj dobre stosunki ze wszystkimi osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Do

świadczysz wtedy dużo przyjemności.

WWaaggaa  ((2233  wwrrzzeeśśnniiaa  ––  2222  ppaaźźddzziieerrnniikkaa))

 Waga może być narażona na duże nieprzyjemności. Jeśli nie zapanuje nad sobą, może zostać wykluczona z to

warzystwa. W szkole czeka na Ciebie dużo pracy. Trzeba opracować dobrą strategię działania, by nie zostać z za

ległościami na kilka kolejnych miesięcy.

SSkkoorrppiioonn  ((2233  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ––  2211  lliissttooppaaddaa))

Ten miesiąc okaże się okresem bardzo ciężkiej pracy. Skorpion musi udowodnić innym, że jego plany nie są tylko 

planami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie się cieszyć stabilną drogą wiodącą do celu. Cierpliwość jest najbar

dziej wartościowym narzędziem osiągania sukcesu.

SSttrrzzeelleecc  ((2222  lliissttooppaaddaa  ––  2211  ggrruuddnniiaa))

Radosny miesiąc wypełniony miłością, optymizmem oraz nowymi pasjami. Strzelec będzie miał mnóstwo pozytyw

nej energii, choć pewne wydarzenia mogą mu ciążyć. Ostatecznie jednak nie musi się przejmować. Wystarczy sku

pić się na przyjemnych rzeczach, by wszystko się dobrze ułożyło. Traktuj wszystkich ludzi tak samo.

 KKoozziioorroożżeecc  ((2222  ggrruuddnniiaa  ––  1199  ssttyycczznniiaa))

W tym miesiącu Koziorożec może dokonać dużo zmian w swoim postępowaniu i myśleniu. To będzie nowy począ

tek lepszego i bardziej świadomego życia. Kwiecień nie jest dobrym momentem na odkładanie ważnych spraw na 

później. Pamiętaj, że praca nad sobą nie może odbywać się kosztem innych.

 WWooddnniikk  ((2200  ssttyycczznniiaa  ––  1188  lluutteeggoo))

Ten miesiąc to same pozytywne wydarzenia. Wodnik prawie w ogóle nie będzie się musiał wysilać, by czerpać sa

tysfakcję z kolejnych sukcesów. Wszystko, do czego teraz dąży, będzie przynosiło owoce.

  RRyybbyy  ((1199  lluutteeggoo  ––  2200  mmaarrccaa))

Z całą pewnością Ryby będą wyróżniać się na  lekcjach. Mogą więc zacząć podejmować się trudniejszych zadań. 

Nie muszą się bać porażki. Nawet jeśli nie wszystko pójdzie idealnie, większość zadań zostanie wykonana na do

brym poziomie. Mogą być w tym miesiącu nadwrażliwe. Cały czas podtrzymuj pewność siebie.

PPaauulliinnaa  AAnnddzzeell  kkll..11AApp
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1. Święto obchodzo
ne w tym roku 4 
kwietnia.
2. Dzień tygodnia, w 
którym przypada tzw. 
lejek.
3. Nazwisko główne
go bohatera „Lalki”.
4. Pora roku, która 
rozpoczyna się 21 
marca.
5. Tytuł książki, której 
recenzję napisała 
Klaudia Kierzkowska 
w aktualnym wydaniu 
gazetki.
6. Kolor  kwiatów ro
śliny o nazwie kuflik?
7. Imię dowódcy sił 
polskich i litewskich 
w bitwie pod Grun
waldem.
8. Stan charaktery
zujący się wspania
łym samopoczuciem.

9. Zapisujemy w nim 
wspomnienia i naj
ciekawsze wydarze
nia.
10. Duży, czarnobia
ły ptak symbolizujący 
nadejście wiosny.
11. Imię polskiej po
etki, noblistki.
12. Nazwa wyrazu 
dźwiękonaśladow
czego.
13. Kolor plecaka je
żyka z komiksu w ak
tualnym wydaniu 
gazetki.
14. Pisemna forma 
sprawdzenia przez 
nauczyciela wiedzy 
ucznia najczęściej z 
trzech ostatnich te
matów.
15. Żurek to inaczej 
barszcz...

ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy: Patrycja Zioło, Karolina Stańczak, Patrycja Wójtowicz, 
Katarzyna Zdyb, Julia Szemraj,  Wiktoria Faliszewska, Martyna Śledź, Nikola 
Bukała, Dominika Szostak, Oliwia Pająk, Aleksandra Gibała, Aleksandra 
Wójcik, Alicja Dachowska, Klaudia Kierzkowska, Patryk Bober, Patrycja 
Szczepańska, Aleksandra Baran, Karolina Szemraj, Karolina Markiewicz, 
Maja Gorazd, Karolina Grabowiec, Zuzanna Piątek, Klaudia Ciszowska, 
Mikołaj Szczygieł, Paulina Andzel, Agata Motyła, Julia Podsiadły, Alicja 
Niedbała, Agnieszka Frelian, Alicja Ignacak, Julia  Wołoszyn.

OOppiieekkuunn  ggaazzeettkkii:: mgr Joanna Lawęda

SSkkłłaadd  ii  łłaammaanniiee:: Aleksandra Szymczyk 
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