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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 Witamy w trzecim z kolei numerze 
„Prześwietlacza” Niezależnej Gazetki Szkolnej. 
Przed nami cztery ostatnie miesiące pracy. Wiosna 
wielkimi krokami pojawia się za oknami. Każdy wy-
czekuje Świąt Wielkiej Nocy, aby choć na kilka dni 
odpocząć od szkolnych ławek. Klasa trzecia gimna-
zjum w dniach od 18 do 20 kwietnia będzie pisała 
egzaminy. Mamy nadzieję, że wyniki będą wzorowe.  
 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 

Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

 

Marek Grechuta 
 

 Cała Redakcja „Prześwietlacza” życzy Dyrek-
cji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i wszystkim 
Uczniom zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych spędzonych wśród najbliższych, przepełnio-
nych wiarą, nadzieją oraz miłością. Wesołego 
„Alleluja!” 
 „Prześwietlacz” jak zawsze jest pełen tema-
tów zawiązanych z naszą szkołą, ciekawostek, hitów 
muzycznych oraz sportowych faktów. Serdecznie 
zapraszamy do przeczytania artykułów, opracowa-
nych przez redakcję gazetki. 
 

Arkadiusz Knapik – redaktor naczelny 
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Wywiad z Panią Dyrektor - Iwoną Jamro 

 Witamy serdecznie! Dominika Kuk 
i Martyna Czyżyk, jesteśmy redaktorkami szkol-
nej gazety. Chciałyśmy przeprowadzić z Panią 
Dyrektor wywiad. 
 

I.J.: Oczywiście! 
 

D.K. : Jak to się stało, że zdecydowała się Pani 
kandydować na stanowisko dyrektora?  
 

I.J.: Ze szkołą w Zagórzanach związana jestem od 30 
lat. W pierwszym roku mojej pracy uczyłam w kla-
sach IV-VIII wielu przedmiotów: j. polskiego, histo-
rii, wychowania fizycznego, muzyki, a nawet biologii. 
Był to bardzo ciężki okres mojej pracy zawodowej, 
ponieważ do nauczania tylu przedmiotów nie mia-
łam kwalifikacji. No cóż… takie były czasy. Rok 
później rozpoczęłam już pracę w nauczaniu począt-
kowym, zgodnie z moimi kwalifikacjami. Nigdy nie 
myślałam, że kiedykolwiek będę pełnić funkcję kie-
rowniczą w szkole. Dopiero, kiedy ówczesny dyrek-
tor szkoły podjął decyzję o kandydowaniu na stano-
wisko wójta Gminy Gorlice, usłyszałam propozycję 
podjęcia takiego wyzwania. Najpierw pełniłam funk-
cję wicedyrektora szkoły,  a następnie, zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców i niektórych nauczycieli 
zdecydowałam się stanąć do konkursu na stanowisko 
dyrektora ZS w Zagórzanach. I to był najtrudniejszy 
okres w mojej pracy zawodowej. Wiązało się to 
z ukończeniem studiów podyplomowych z zarządza-
nia oświatą oraz ze sztuki, ponieważ formalnie mu-
siałam mieć kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
realizowanego w gimnazjum. Musiałam krok po kro-
ku uczyć się zarówno zarządzania szkołą, jak i zaso-
bami ludzkimi. Nieocenionym wsparciem w tamtym 
okresie była dla mnie pani Małgorzata Stępień, która 
była wicedyrektorem szkoły. Na początku, aż trudno 
sobie to teraz wyobrazić, nie było w szkole stanowi-
ska sekretarki.  
 

M.Cz.: Z jakimi zadaniami wiąże się praca dy-
rektora szkoły?  
 

I.J.: Z perspektywy piętnastoletniej pracy na stanowi-
sku  dyrektora szkoły, mogę stwierdzić, że najważ-
niejszym zadaniem jest  budowanie dobrej współpra-
cy między wszystkimi podmiotami życia szkolnego, 

a tym samym  organizowanie szkolnej rzeczywisto-
ści.  Zawsze staram się, aby szkoła, którą kieruję, 
była przyjazna i w pełni bezpieczna dla uczniów, 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
Dbam również o to, aby cieszyła się ona dobrą opi-
nią na rynku edukacyjnym i w środowisku lokalnym. 
Trudność sprawia nadążanie za zmianami w przepi-
sach prawa oświatowego, jego interpretowanie oraz 
przełożenie na działalność edukacyjno- wychowaw-
czą. Na pewno trudną rzeczą jest umiejętność pro-
wadzenia dialogu na wszystkich płaszczyznach oraz 
rozwiązywania problemów wychowawczych i podej-
mowania trudnych decyzji. A pod względem organi-
zacyjnym to brakuje prawdziwego gabinetu, czyli 
miejsca pracy tylko dla mnie. 
 

D.K.: Czy ma pani jakąś ,,odskocznię” od zawo-
dowych zajęć? 
 

I.J.: Odskocznią od zawodowych zajęć jest moja ro-
dzina i gospodarstwo domowe, które prowadzę. 
Uwielbiam gotować, piec ciasta domowe, spędzać 
jak najwięcej czasu z mężem i dziećmi, a także 
z przyjaciółmi. Chwilą wytchnienia są również zwie-
rzęta domowe, z którymi odpoczywam, nawet relak-
suję się. Dbam również o sprawność  fizyczną. Biorę 
udział w zajęciach sportowych, chodzę na spacery, 
czasami biegam. Wieczorami do poduszki biorę do-
brą książkę, niekoniecznie naukową i to pomaga za-
pomnieć przynajmniej na chwilę o zawodowych 
sprawach. A najbardziej ładuję akumulatory podczas 
dalekich podróży, korzystając ze słońca i ciepłych 
kąpieli, obcując z egzotyczną przyrodą.  
 

M.Cz.: Biorąc pod uwagę to, że jako dyrektor, 
ma Pani wiele stresu i obowiązków, czy kiedy-
kolwiek żałowała Pani tego, że jest Pani dyrek-
torem?  
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Niedziela Palmowa - jest to święto rozpoczynające 
Wielki Tydzień. Zostało ono ustanowione na pa-
miątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy, gdzie tłum 
ludzi witał Jezusa, rzucając mu pod nogi gałązki 
palm. 
 

Antoni Żegleń 
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Niedziela Palmowa 

Prima Aprilis 

Prima Aprilis - tzw. Dzień Żartów, polega on na 
robieniu żartów znajomym. Zaczął on być popu-
larny już w średniowieczu. Najprawdopodobniej 
zwyczaj ten ma związek z rzymskim zwyczajem 
Cerialii, obchodzonym na początku kwietnia na 
cześć bogini Ceres. 
 

Antoni Żegleń 

 Dnia 20 marca 2018 roku do naszej szkoły, 
specjalnie dla nas, przybył jeden z podróżników 
z grupy ,,Trzask”. To już nie pierwszy raz, kiedy 
gościmy go w murach naszej placówki. Tym razem 
gość opowiedział nam o wyprawie do Japonii. 
Przez 90 minut dowiedzieliśmy się całkiem sporo 
nowych informacji. Czegoś, o czym wcześniej nie 
mieliśmy pojęcia. Podróżnik opowiadał 
i jednocześnie pokazywał zdjęcia oraz rekwizyty 
o gejszach z Kioto, o mieście Hiroszima, w którym 
kilkadziesiąt lat temu doszło do wybuchu bomby 
atomowej oraz o wielu innych wspaniałych atrak-
cjach jak np. kozy kradnące jedzenie, czy onseny, 
gdzie można było wykąpać się w gorącej, źródlanej 
wodzie. Wszyscy zgromadzeni słuchali go z zacie-
kawieniem. Jego wizyta w naszej szkole była zdecy-
dowanie strzałem w dziesiątkę.  
 

Kinga Zielińska 

Spotkanie z podróżnikiem 

Nie, ponieważ mam przyjemność pracować z gronem 
wspaniałych nauczycieli i pracowników niepedago-
gicznych. Mam takie wewnętrzne odczucie, że w pełni 
się rozumiemy i akceptujemy. Ponadto w Szkole 
w Zagórzanach są mądrzy i odpowiedzialni rodzice, 
co przekłada się zawsze na zachowanie uczniów. At-
mosfera szkolna, wysokie wyniki egzaminacyjne i stu-
procentowa promocja oraz estetyczny wygląd po-
mieszczeń i coraz bogatsza baza szkoły w pełni re-
kompensują tę codzienną, czasami stresującą pracę.  
 

D.K.: Czy chciałaby Pani nadal poszerzać swoją 
wiedzę w nauczaniu innych przedmiotów np. ję-
zykowych? 
 

I.J.: Myślę, że na razie muszę odpocząć od nauki. 
W czerwcu minie dopiero dwa lata od ukończenia 
przeze mnie studiów doktoranckich i uzyskania tytułu 
doktora nauk społecznych. To był bardzo ciężki 
i trudny okres w moim życiu, ponieważ oprócz obo-
wiązków zawodowych musiałam pisać i publikować 
artykuły, prowadzić badania naukowe, przygotowy-
wać dysertację doktorską i oczywiście zaliczyć przed-
mioty i zdać egzaminy. Nadal prowadzę zajęcia ze stu-
dentami studiów podyplomowych Akademii Ignatia-
num w Krakowie, co też zabiera wiele weekendów. 
Chciałabym teraz więcej czasu poświęcić dla mojej 
kochanej wnuczki, która mieszka w Opolu. Natomiast 
chodzi mi po głowie nauka języka angielskiego, ale 
może na razie odłożę ten pomysł na emeryturę.  
 

D.K., M.Cz.: Dziękujemy za poświęcenie czasu 
na udzielenie nam wywiadu i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy. 
 
 

Martyna Czyżyk 
Dominika Kuk 



W poszukiwaniu zawodowej drogi 

 Dnia 22 marca 2018 roku uczniowie klasy III 
gimnazjum pod opieką pani Joanny Nosal wyruszyli 
wraz z gimnazjalistami ze Stróżówki i ich opiekuna-
mi na Festiwal Zawodów w Krakowie. 
 Targi odbyły się w Hali EXPO w Krakowie. 
Zwiedzający mogli obejrzeć ponad 200 wystaw 
z zakresu: służb mundurowych, turystyki i gastrono-
mii, elektroniki i elektromechaniki, mechaniki, gór-
nictwa i hutnictwa oraz wiele innych. To przedsię-
wzięcie pozwoliło młodzieży porównać swoje wy-
obrażenia zawodu z rzeczywistością, rozwiać wszel-
kie wątpliwości, a także poszerzyć zasoby wiedzy z 
zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zawodu. 
 Dzięki tym targom, mogliśmy spojrzeć na 
szkoły i zawód trochę z innej perspektywy, mogli-
śmy zobaczyć na własne oczy „z czym to się je”. Ca-
ła klasa III gimnazjum, jest wdzięczna za to, że mo-
gła wziąć udział w tym festiwalu, dzięki niemu nasze 
wątpliwości zostały rozwiane, a my wiemy już jaką 
drogę życiową wybrać. 

Dominika Kuk 

 27 marca klasy VII szkoły podstawowej, II 
i III gimnazjum brały udział w wycieczce edukacyj-
nej do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie. Naszymi opiekunami były p. Krystyna Holik, 
p. Joanna Nosal oraz mama jednej z ucznennic - 
p. Anna Pyrcioch. Po dotarciu do celu, zajęliśmy 
miejsca w lożach, które były usytuowane na I i II 
piętrze. Były to pokoiki z trzema krzesłami, od-
dzielone od innych w taki sposób, że mogliśmy 
widzieć osoby siedzące w loży obok. Z góry sala 
wydawała się bardzo duża. Spoglądając w górę, 
mogliśmy zobaczyć sufit ozdobiony przepięknymi 
płaskorzeźbami. Na scenie pod nami odgrywany 
był spektakl pt. "Zemsta" - jest to utwór drama-
tyczny napisany przez Aleksandra Fredro. Głów-
nym tematem przedstawienia była jawna nienawiść 
do siebie dwóch sąsiadów oraz miłość między ich 
potomkami. Przedstawienie było interesujące, we-
dług mnie najlepszą grą aktorską wykazał się aktor 
grający Papkina. Jednak grę pozostałych również 
dobrze się oglądało. W przedstawieniu brakowało 
jednak strojów - odgrywane były czasy, w których 
nosiło się suknie i gorsety, a główne aktorki miały 
na sobie spodnie. Brak kostiumów rzucał się 
w oczy, jednak mimo to spektakl mi się podobał. 
Była to dobra okazja, by spojrzeć na lekturę 
"Zemsta" z zupełnie innej perspektywy niż pod-
czas jej czytania. Był to również pierwszy raz, gdy 
oglądaliśmy przedstawienie z loż położonych po-
nad sceną. To naprawdę wspaniałe doświadczenie. 
Po ukończonym przedstawieniu pojechaliśmy do 
galerii, a następnie wróciliśmy do Zagórzan. 
 

Aleksandra Reczek 
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W teatrze ... 

Rekolekcje Wielkopostne 

 W dniach od 19 do 20 marca 2018 roku 
w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. 
W czasie ich trwania mogliśmy w zupełności oddać 
się modlitwie. Mieliśmy możliwość przystąpienia do 
spowiedzi świętej, gdyż do naszego kościoła przyby-
ło wielu spowiedników, a następnie przyjęcia Naj-
świętszego Sakramentu. Mimo, iż trwały one zaled-
wie dwa dni, bardzo dużo dowiedzieliśmy się na te-
mat Boga oraz Jezusa. Między innymi poznaliśmy 
historię Syna Marnotrawnego. Mężczyzna, wraz 
z pieniędzmi ojca opuścił rodzinny dom. Niestety 
nie potrafił umiejętnie gospodarować majątkiem, 
przez co go stracił. Wrócił do rodziny, a ona przyję-
ła go z otwartymi ramionami, mimo wielu krzywd 
i grzechów. To opowiadanie wiele nas nauczyło. 
Dzięki niemu, a także całym rekolekcjom zdobyli-
śmy nowe, religijne doświadczenia. Miejmy nadzieję, 
że jak najdłużej pozostaną w naszych pamięciach. 

Kinga Zielińska 



 Tego dnia ołtarz jest całkowicie obnażony. Roz-
poczynamy nowennę do miłosierdzia bożego i od-
śpiewujemy trzy części gorzkich żali. 
Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania 
na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin  ka-
tolicy adorują Najświętszy Sakrament w Grobie 
Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwa-
ją liturgiczna służba ołtarza, strażacy, harcerze itp. 
W tym dniu również święcimy przygotowane ko-
szyki wielkanocne. Znajdujący się w nim pokarm 
będziemy spożywali kolejnego dnia na śniadanie. 
W Wielką Sobotę w Kościele katolickim, podobnie 
jak w Wielki Piątek, nie odprawia się mszy. Wielka 
Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku, później 
odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej. Msza ta 
zaliczana jest już do obchodów Niedzieli Wielka-
nocnej. 
 
Tradycje wielkanocne 
Palmy 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. 
Palmy, czyli rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 
malin, porzeczek, ozdabiano kwiatkami, mchem, 
ziołami… Po poświeceniu palemki, biło się nią 
lekko domowników, by zapewnić im szczęście. 
Połkniecie poświęconej bazi wróżyło zdrowie oraz 
bogactwo. Włożone za obraz lub do wazonów 
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośli-
wością. 
 

Święconka  
W Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, 
które następnego dnia spożywamy na świąteczne 
śniadanie. Zawartość koszyczka różni się w zależ-
ności od regionu, lecz w każdym nie może zabrak-
nąć: jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i chrzanu. 
Popularne jest również obieganie domu wraz ze 
święconką trzy razy – ma to wróżyć bezpieczeń-
stwo i szczęście na cały rok. 
 

Pisanki 
Tę tradycję zna każdy. Od małego wykonywaliśmy 
pisanki na wiele różnych sposobów; malując, skro-
biąc, naklejając…                    czytaj dalej na stronie 10 

Wokół świąt Wielkiej Nocy  
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Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świę-
tem religii chrześcijańskiej. Rozwinęło się od święta 
obchodzonego w duchu i prawdzie w ramach żydow-
skich obrzędów Pesach. Po oddzieleniu Kościoła od 
Synagogi, stało się dorocznym świętem poprzedzo-
nym kilkoma dniami postu, sprawowanym jako ca-
łonocne czuwanie, w czasie którego opowiadano 
historię zbawienia  Jezusa Chrystusa i składano eu-
charystyczną ofiarę prawdziwego Baranka – Syna 
Bożego. Ostatecznie przybrało formę trzydniowego 
obchodu Triduum Paschalnego, poprzedzonego 
czterdziestodniowym okresem przygotowania 
i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu 
dni okresu wielkanocnego aż do święta Zesłania 
Ducha Świętego. Wielkanoc jest świętem rucho-
mym - co roku przypada w inny dzień marca lub 
kwietnia. Niedziela wielkanocna rozpoczyna się Wi-
gilią Paschalną, która ma miejsce w sobotę o zmro-
ku. Zapalamy wtedy paschę, czyli symbol zmar-
twychwstałego Jezusa. Jest to również ostatni dzień 
Triduum Paschalnego. 
 

Triduum Paschalne  
Na Triduum Paschalne składają się trzy dni poprze-
dzające święta wielkanocne – Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota. 
W Wielki Czwartek odprawiana jest tylko jedna 
ofiara eucharystyczna – w kościołach katedralnych -
Msza Krzyżma Świętego, a w parafialnych - Msza 
Wieczerzy Pańskiej, która uroczyście rozpoczyna 
Triduum Paschalne. Upamiętnia ona Ostatnią Wie-
czerzę Jezusa z apostołami, na której Chrystus na-
kazał na pamiątkę spożywać Jego ciało i krew pod 
postaciami chleba i wina. 
Wielki Piątek to dzień powagi, skupienia i postu. 
Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Kaplicy Adoracji (ciemnicy). Odprawia się drogę 
krzyżową. Centrum Wielkiego Piątku jest Liturgia 
Męki Pańskiej. 



Samorządowe INFO 

Co za nami? 
 

Marzec 
- Dzień Kobiet – Piękna kobieta 
- Szkolny Konkurs talentów 
- Między klasowy turniej piłki nożnej 
- Misterium Wielkanocne 
 

Kwiecień 
- Dzień Książki dla Dzieci – wizyta uczniów 
w przedszkolu 
- Czekoladowa wiosna – degustacja mało popular-
nych czekolad 
 

Co przed nami? 
 

Maj 
- Święto Konstytucji 3 Maja, Chorągiewka dla każde-
go Polaka 
- Dzień Strażaka – wizyta strażaków lokalnej OSP 
- Dzień Dobrych Uczynków  
 

Czerwiec 
- Dzień Dziecka 
- Dzień bez Plecaka 
- Razem dbamy o środowisko – Szkolny dzień bez 
samochodu 
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w 
roku szkolnym 2017/2018  
- Uroczyste zakończenie szkolnego roku 2017/2018 

Arkadiusz Knapik 

W ciągu swojej aktywności scenicznej, był otwarty 
na problemy całego świata. Swoją wrażliwość dla 
dzieci, chorych, uchodźców, biednych i prześlado-
wanych zamieniał na filantropię. Zmarł 25 czerwca 
2009 roku w wieku pięćdziesięciu lat. Przyczyną 
śmierci Michaela miało być nagłe zatrzymanie krą-
żenia. W listopadzie 2011 roku, po dwuletnim do-
chodzeniu, osobisty lekarz Jacksona – Conrad 
Murray – został uznany za winnego zabójstwa pio-
senkarz, poprzez nieumyślne podanie propofolu, 
którego stosowanie w warunkach domowych jest 
niedozwolone. 
Ciekawostki o Królu Popu: 
- Michael przez ok. dwa lata był mężem Lisa’y Ma-
rie Presley – córki Elvisa Presleya. 
- Jackson przyznał się do dwóch operacji nosa, ale 
nieoficjalnie wiadomo, że przeszedł ich przynajm-
niej dwadzieścia. 
- W teledysku do przeboju „Smooth Criminal” 
Król Popu występuje w wynalezionych i opatento-
wanych przez siebie specjalnych butach, które 
umożliwiają wychylenie się do przodu, tak, że wy-
daje się to przeczyć zasadom grawitacji. 
- W 1978 roku zagrał stracha na wróble w musica-
lu Czarnoksiężnik z krainy Oz. 
- Spał w łóżku tlenowym, aby jak najdłużej pozo-
stać młodym. 
- Przez całą swoją karierę zarobił 700 milionów 
dolarów, ustanawiając rekord zarobków wśród in-
nych gwiazd  
 

Kultowe Przeboje Michaela to m. in.: 
1. „Thriller”  
2. „They Don't Care About Us”  
3. „Smooth Criminal” 
4. „Beat It” 
5. „Billie Jean”  

Arkadiusz Knapik 
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Król Popu 

Michael Joseph Jackson urodził się 29 sierpnia 
1958 roku w Gary w stanie Indiana w Stanach 
Zjednoczonych. Amerykański muzyk, świetny cho-
reograf i aktor, kompozytor i autor wielu piosenek. 
Uważany za jednego z najsławniejszych piosen-
karzy w historii. Przed publicznością zadebiuto-
wał w 1964 roku. Razem ze starszymi braćmi two-
rzył zespół Jackson 5. Razem ze swoją grupą zdo-
bywał liczne nagrody i wyróżnienia. Jako pierwszy 
połączył wideoklip z piosenką. Wykonywał gatunki 
muzyki takie jak: pop, R&B, rock czy soul. Jego 
działalność przypisuje się na lata 1964 - 2009.  



Waga 
 

 W tym czasie niewiele będzie się działo; jest 
to czas zawieszenia. Będziesz miał dużo czasu na 
rozmyślenia. 
 

Skorpion 
 

 Potrzebujesz zmiany otoczenia stworzenia 
nowych znajomości. Staniesz się optymistyczny, 
spokojny. Nie czuj obowiązku podjęcia wszystkich 
decyzji na raz. 
 

Strzelec 
 

 Jest to czas pełen niespodzianek. Rozważ 
nowe plany na przyszłość. Powinieneś zrobić sobie 
przerwę w pracy - potrzebujesz zregenerowania sił. 
 

Koziorożec 
 

 Będziesz odczuwał wątpliwości, warto w 
tym czasie poczekać, aż pewne wydarzenia same się 
ujawnią. Nie zawracaj sobie głowy skomplikowany-
mi sprawami. 
 

Wodnik 
 

 Będziesz mieć wolną rękę do stworzenia 
nowych projektów. Powróć do planów, które po-
rzuciłeś, a otrzymasz pozytywne wyniki. 
 
 

Ryby 
 

 To czas pełen inspiracji i twórczości. Czeka 
cię ocean pełen możliwości. Twoja dobroczynność 
może zostać wystawiona na próbę, nie musisz się 
dwoić i troić, aby sprawić komuś radość. 
 

Aleksandra Reczek 

Baran 
 

 Będziesz posiadał dużo pozytywnej energii, 
możesz liczyć na pomoc twojego najbliższego oto-
czenia. Unikaj sytuacji konfliktowych - nie warto 
się w nie angażować. 
 

Byk 
 

 Jesteś bardzo samokrytyczny - niepotrzeb-
nie, to czas, by zapomnieć o przeszłości i rozpo-
cząć nowy rozdział w życiu. Wyzwolisz się od cięż-
kich ograniczeń. 
 

Bliźnięta 
 

 Będziesz miał ochotę na podróże, będziesz 
czuł harmonię z otoczeniem. Pamiętaj, aby polegać 
na przyjaźni. 
 

Rak 
 

 Należy rozplanować najbliższe tygodnie, 
jest to dla ciebie dobry czas na planowanie. Prowa-
dzi tobą dobra energia. 
 

Lew 
 

 Podejmiesz się trudnych wyzwań, nie prze-
gapisz żadnej możliwości. Możesz jednak wziąć na 
siebie zbyt dużą odpowiedzialność, co spowoduje 
utratę kontroli. 
 

Panna 
 

 Powinieneś zacząć na nowo. Jeżeli potrze-
bujesz czasu dla siebie - jest to idealny moment. 
Złe czasy za tobą. 

Horoskop  
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Humor  

***** 
 

Na lekcji polskiego: 
-Powiedz mi, kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Nor-
wid?- pyta nauczycielka 
-Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Olek, Chudy 
i Kazek? 
-Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 
- To, po co mnie pani straszy swoimi kolegami  - od-
powiada uczeń 
 

***** 
 

Uczeń dostał jedynkę: 
-Nie zasłużyłem na jedynkę – żali się nauczycielowi 
 - Masz rację dziecko, ale regulamin szkolny nie prze-
widuje niższych ocen – odpowiada nauczyciel 
 

***** 
 

Jasio spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskie-
go. 
Nauczycielka pyta: 
-Co się stało? 
- Napadł na mnie groźny bandyta z pistoletem w rę-
ce! 
- To straszne! - mówi nauczycielka - A co było po-
tem? 
- Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem! 
 

***** 
 

Mama pyta swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o ni-
czym nie wiem. 
 

***** 
 

Martyna Bargieł 

Babka cytrynowa 
Składniki: 
- 4 jajka  
- szklanka cukru 
-szklanka mąki pszennej 
- 1/2 szklanki maki ziemniaczanej 
-1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 200 g roztopionego masła lub margaryny 
-sok z 1 cytryny 
- starta skórka z cytryny 
Sposób przygotowania: 
1. Masło lub margarynę rozpuszczamy i pozostawiamy 
do przestygnięcia. 
2. Jajka ubijamy z cukrem, następnie dodajemy przesia-
ne mąki i proszek do pieczenia. Na końcu wlewamy 
przestygnięty tłuszcz i sok z cytryny, wsypujemy startą 
skórkę i całość miksujemy do połączenia składników. 
3. Ciasto wylewamy na posmarowaną tłuszczem i opró-
szoną bułką tartą formę na babkę. Pieczemy około 60 
min w piekarniku nagrzanym do temp. 180 stopni. 
4. Po upieczeniu babkę można polukrować lub posypać 
cukrem pudrem. 

Smacznego! 
 

Wiosenna sałatka 
Składniki: 
4 jajka 
1/3 główki sałaty lodowej 
pęczek rzodkiewki 
50 g kiełków słonecznika (1 opakowanie) 
50 g płatków migdałów 
Sos koperkowy: 
200 g gęstej śmietany 12 lub 18% z kubka lub jogurtu 
greckiego 
1 łyżka majonezu 
4 łyżki posiekanego koperku 
Sposób przygotowania: 
1. Jajka ugotować na twardo. Pokroić na ćwiartki. Sała-
tę umyć, osuszyć, pokroić, włożyć do szerokiej salaterki 
lub do dużego talerza. Ułożyć pokrojone na cienkie 
plasterki rzodkiewki i posypać kiełkami słonecznika. 
2. Połączyć składniki sosu i polać po sałatce. Posypać 
płatkami migdałów, lekko zrumienionymi na suchej 
patelni. Doprawić solą przed samym podaniem. 

Smacznego! 
 

Katarzyna Jamro 
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Przepisy świąteczne 



W piątek 23 marca Reprezentacja Polski 
w piłkę nożną rozegrała kolejny mecz przed nad-
chodzącymi mistrzostwami świata.  Tym razem 
biało-czerwoni zmierzyli się z Nigerią. Polacy do-
brze weszli w ten mecz i przed końcem I połowy 
mogliśmy już prowadzić 1 do 0. Na nasze nie-
szczęście sędziowie nie zaliczyli poprawnie zdoby-
tej bramki przez Grzegorza Krychowiaka. Mimo 
licznych protestów naszego pomocnika, decyzja 
nie uległa zmianie. Pierwszą bramkę w meczu na 
nasze nieszczęście zdobył Victor Moses – skrzy-
dłowy Nigerii z rzutu karnego. Według wielu eks-
pertów, karny został podyktowany niesłusznie. 
Mimo chęci ze strony naszych orłów, nie udało się 
zmienić już wyniku, a mecz zakończył się przegra-
ną Polaków 0:1. 

27 marca (wtorek) Polacy rozegrali kolejny 
mecz. Naszym przeciwnikiem była Korea Płd.  
Mecz rozegrał się na wyremontowanym Stadionie 
Śląskim. Kocioł Czarownic znowu wypełniły tłu-
my, aby podziwiać podopiecznych Nawałki. Polacy 
stanęli na wysokości zadania i wygrali mecz 3:2. 
Bramki dla Polski zdobyli Robert Lewandowski 
(32’), Kamil Grosicki (45’)i Piotr Zieliński (90+2’). 
Po stronie Korei na listę strzelców wpisali się Lee 
Chang-min (85’) oraz Hwang Hee-chang (87’). Po 
raz pierwszy od 9 lat Reprezentacja Polski mogła 
znowu wbiec na murawę Chorzowskiego Stadionu, 
na którym święciła swoje największe sukcesy. Zwy-
cięstwo naszych orłów tylko podkreśliło jak ważny 
jest to obiekt w historii Polski piłki nożnej. Trzy-
mamy kciuki za dalsze występy Polaków, Polska 
gola!!! 

Mateusz Machowski 

Pech z Nigerią i inauguracja Stadio-
nu Czarownic – Sparingi  
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Dnia 1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto 
obchodzone na cześć żołnierzy antykomunistyczne-
go i niepodległościowego podziemia. Święto to ob-
chodzone jest w Polsce od 2010r. za sprawą byłego 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który skierował do 
Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Do 
„Wyklętych” należeli głównie żołnierze Armii Kra-
jowej i Narodowych Sił Zbrojnych. To oni podjęli 
walkę zbrojną z komunistami, formując się w małe 
partyzanckie grupy, zwalczali działalność NKWD 
oraz UB, wyzwalali aresztowanych i likwidowali 
zdrajców. Żołnierzom Niezłomnym w sumie udało 
się przeprowadzić ponad 12 tysięcy akcji, w których 
zabito ponad 1,5 tysiąca komunistów. Ostatnim 
„Niezłomnym” był sierżant Józef Franciszek ps. 
„Lalek”. Został zabity 21 października 1963 roku. 
Wszystkim tym, który podjęli walkę z najeźdźcą na-
leży się uznanie i szacunek. Nie zapominajmy o ich 
odwadze, poświęceniu i męstwu. 

 

Mateusz Machowski 

Niezłomni Bohaterowie  

Dzień Kobiet 

Dzień Kobiet - coroczne święto obchodzone 
8 marca od 1910 r. Za pierwowzór Dnia Kobiet 
przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie 
Matronalia. Było to święto przypadające na pierw-
szy tydzień marca. Związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego 
święta mężowie obdarowywali swoje żony prezen-
tami. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet 
wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. Dzień Kobiet jest obecnie 
oficjalnym świętem prawie na całym świecie. Męż-
czyźni wręczają wtedy kobietom kwiaty i drobne 
upominki. W niektórych krajach(jak Rumunia) 
dzień ten jest równoważny z Dniem Matki, pod-
czas którego również dzieci ofiarują drobne pre-
zenty swoim matkom i babciom. 
 

Martyna Głębocka 



Wokół świąt Wielkiej Nocy 

dokończenie ze str 5 

Każdy kolor pisanki symbolizuje coś innego: 
- fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, 
- czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, 
- zielona, brązowa i żółta wyrażają radość. 
 
Lany poniedziałek  
Jest to kolejna bardzo popularna tradycja. W ten 
dzień wszyscy polewamy się wodą! Święto to sym-
bolizuje budzenie się przyrody do życia oraz oczysz-
czenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że 
im mocniej oblana panna, tym większe szanse na 
szybkie zamążpójście! 
 

Katarzyna Jamro 

 W dniach  od 18-20 kwietnia 2018 roku 
uczniowie klasy trzeciej dotychczasowego gimna-
zjum zmierzyli się z egzaminem gimnazjalnym. 
Test składał się z trzech części: 
- humanistycznej, z zakresu historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie oraz z języka polskiego 
- matematyczno- przyrodniczej, z zakresu przed-
miotów przyrodniczych i matematyki 
- z języka obcego. 
 W pierwszym dniu gimnazjaliście rozwiązy-
wali testy z części humanistycznej, która trwała 
150 minut. Na język polski przeznaczone było 90 
minut, natomiast z zakresu historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie 60 minut. W drugim dniu uczniowie 
zmierzyli się z częścią matematyczno- przyrodni-
czą. Trzeciego dnia trzecioklasiści zdawali egzamin 
z języka obcego. Jedenaście uczniów z języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym. Jedna osoba z języka niemieckiego. Gimna-
zjaliści najlepiej poradzili sobie z częścią humani-
styczną, w szczególności z językiem polskim, 
w którym nawet charakterystyka nie sprawiła więk-
szego problemu. Bohaterzy powieści Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie na szaniec" stali się we-
dług uczniów idealnym przykładem postaci, która 
kierowała się w życiu jedną najważniejszą dla siebie 
wartością. Ku wielkiemu zdziwieniu, matematyka 
okazała się być wyjątkowo łatwa, a zadania otwarte 
dla większości uczniów nie sprawiły większego 
problemu. Według gimnazjalistów, najtrudniejsza 
była  część przyrodnicza, w której pytania wymaga-
ły wiedzy oraz umiejętności rozumienia czytanego 
tekstu. Wyniki poznamy w czerwcu. Życzymy jak 
najlepszych wyników i sukcesów na drodze dalszej 
edukacji. 
 

Martyna Czyżyk 
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Egzaminy gimnazjalne 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest 
w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej 
przypada w dniu 21 marca. Wiosna to najpiękniej-
sza pora roku. Świat staje się piękny i kolorowy. 
Dni stają się coraz dłuższe. Słońce zaczyna moc-
niej przygrzewać. Przyroda budzi się do życia, 
zwierzęta ze snu zimowego, wychodząc ze swoich 
kryjówek. Ptaki również wracają do Polski, powra-
cają te, które odleciały na zimę do ciepłych krajów. 
Zaczynają budować gniazda, by mieć gdzie wysia-
dywać jaja. Ludzie także są szczęśliwi z nadejściem 
wiosny. Są wobec siebie bardziej życzliwi. Chętnie 
wychodzą na spacery, żeby ,,zażyć'' świeżego po-
wietrza i podziwiać piękno przyrody. 
 

Martyna Głębocka 



Co warto posłuchać? 
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Hity na maj: 
 

1. Sławomir – Miłość w Zakopanem 
2. Lanberry, Feel – Gotowi na Wszystko 
3. Dua Lipa – IDGAF 
4. Bazzi – Mine 
5. Dawid Kwiatkowski – Jesteś 
6. Red Lips – Warto Wierzyć w Ludzi 
7. C-Bool – Wonderland 
8. NF – Let You Down 
9. Margaret – In my Cabana 
10. Nico Santos – Rooftop 
 

Hity na czerwiec: 
 

1. Margaret – Byle Jak 
2. Sławomir – Ty Mała Znów Zarosłaś 
3. Cleo – Łowcy Gwiazd 
4. Jax Jone, Ina Wroldsen – Breathe 
5. Shanguy – La Louze 
6. Arash, Helena – Dooset  Daram 
7. Grzegorz Hyży – Niech pomyślą, że to ja 
8. L.B.One – Tired Bones 
9. Tom Walker – Leave a Light On 
10. Eminem, Ed Sheeran - River  
 

Damian Kurzawa 

„Wieczór gier” - film komediowy, jest opowie-
ścią o paczce przyjaciół skupionych wokół Mak-
sa i Annie. Ta dwójka to prawdziwi fanatycy 
planszówek, szarad i kalamburów. Uwielbiają 
wszystkiego rodzaju aktywności, w których mogą 
rywalizować i wygrywać.  

Do tego potrzebni są im znajomi, których regu-
larnie zapraszają do siebie na kilkugodzinne mara-
tony gier. Jeden z nich odmienił ich życie na zaw-
sze… 
 
„Cudowny Chłopak” - to komediodramat 
o domie państwa Pullmanów, gdzie wszystko krę-
ci się wokół 10-letniego Auggiego. Chłopiec uro-
dził się z poważną wadą genetyczną, przez co 
wczesne dzieciństwo upłynęło mu pod znakiem 
nieustannych wizyt w szpitalach i na salach opera-
cyjnych. Z powodu zdeformowanej twarzy boha-
ter uczył się do tej pory pod okiem troskliwej ma-
my. Nadszedł jednak czas, by skonfrontował się 
ze światem na zewnątrz. 
 
„Wicher – Dzikie Konie” - to film przygodowy 
opowiadający o Mice, która wraz ze swoim uko-
chanym ogierem Wichrem wyruszają do hiszpań-
skiej Andaluzji – miejsca narodzin Wichra. Tam 
odkrywają tajemniczą i magiczną oazę, do której 
dzikie konie przychodzą pić wodę. Jej właściciel 
chce sprzedać część ziemi, na której znajduje się 
oaza dzikich koni. Kupcem ma być wielka firma, 
która nie zamierza pozwolić koniom na korzysta-
nie z krystalicznego źródła. 
 
„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” - to 
kryminał o małym miasteczku na amerykańskiej 
prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes 
upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal 
nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana 
kobieta decyduje się na wynajem trzech tablic re-
klamowych na drodze wiodącej do miasteczka 
i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowa-
ny do szefa policji. Gdy do akcji wkracza zastępca 
szeryfa, któremu zarzuca się zamiłowanie do 
przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokal-
nymi siłami porządkowymi przeradza się 
w otwartą wojnę. 
 

Damian Kurzawa 

Co warto obejrzeć? 
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A to ciekawe … ??? 

Czy wiesz, że …? 
ciekawostki o jedzeniu 

 

1. Gdyby do coca-coli nie dodawano barwni-
ków, miałaby kolor zielony. 
2. Miód to jedyny produkt spożywczy, który się 
nie psuje. Archeolodzy znaleźli baryłkę miodu 
w grobowcu faraona – podobno smakował wy-
bornie. 
3. Najstarsza guma do żucia, jaką odkryto miała 
900 lat. 
4. Połowa ludzkiej populacji spożywa posiłki 
oparte na ryżu. 
5. Orzechy ziemne wykorzystuje się do produk-
cji dynamitu. 
6. Ryby serwuje się z cytryną – to tradycja sięga-
jąca średniowiecza, kiedy wierzono, że sok 
z cytryny rozpuści połkniętą przez pomyłkę 
ość. 
7. Przeciętny człowiek zjada 680 kg jedzenia 
rocznie. 
8. 3/4 wszystkich łowionych ryb jest zjadana, 
reszta służy do produkcji kleju, mydła, marga-
ryn i nawozów. 
9. Aby wyprodukować kilogram miodu, pszczo-
ły muszą odwiedzić 4 miliony kwiatów i przele-
cieć dystans odpowiadający czterokrotnemu 
okrążeniu Ziemi. 
10. Bardzo mocno dojrzały banan składa się 
w 20% z cukru. Banan zielony zawiera go jedy-
nie 3%. 

 

11. Istnieje 10 tysięcy odmian pomidora. 
12. Miliard ślimaków rocznie kończy życie jako 
posiłek dla człowieka. 
13. Jedna marchew zawiera 200% dziennego 
zapotrzebowania człowieka na witaminę A. 
14. Marchew zawiera 0 g tłuszczu. 
15. Przeciętny Amerykanin zjada rocznie 10 kg 
pomidorów, z czego ponad połowę w postaci 
ketchupu i sosów pomidorowych. 
16. Skórka od kiwi jest jadalna, a jak się okazuje, 
to właśnie ona ma dużo właściwości odżyw-
czych. 
17. Znaczna część składników i przypraw funda-
mentalnych dla wielu kuchni świata wywodzi się 
z obu Ameryk, np. papryczki chili, czekolada czy 
pomidory. Dziś są podstawą kuchni tajskiej, 
francuskiej czy włoskiej. 
18. Dzieci kobiet, które podczas ciąży i karmie-
nia piersią jadały ostre posiłki, same bardzo 
wcześnie zaczynają jadać pikantnie przyprawio-
ne potrawy. Tak się dzieje m.in. w Indiach, Taj-
landii czy Meksyku 
19. Można być jednocześnie otyłym i niedoży-
wionym, jeśli jada się zbyt dużo potraw tłustych, 
pozbawionych witamin i soli mineralnych. 
20.Owoce i warzywa są bardzo zdrowe, dlatego 
często po nie sięgaj, jeśli nie chcesz mieć proble-
mów  z krążeniem , ze zbyt łamliwymi kośćmi . 
Dodatkowo poprawiają nam humor. 
 

Martyna Bargieł 


