
  



Wielkanoc nie taka, jaką znamy… 

 

Wielkanoc to jedno z 

najważniejszych świąt w 

chrześcijaństwie. W polskiej tradycji 

to malowanie jajek, święcenie 

niektórych produktów spożywczych, 

szukanie prezentów i słodkości, a w 

Poniedziałek Wielkanocny 

oblewanie się wodą znane jako 

Śmigus Dyngus, czego tłumaczenie 

nazwy można znaleźć w 

podobieństwach tych dwóch słów do 

języka niemieckiego. Wielu z nas 

wie, że Wielkanoc w Polsce różni się 

od tej w Afryce czy w Irlandii. Mam 

zamiar opowiedzieć o obchodzie 

tych wiosennych świąt w pięciu 

krajach. 

Afryka: 

Ludzie zdobią wszystkie kościoły i 

miejsca modlitw ozdobami zwanymi 

„vitenge”, czyli kolorowymi 

dekoracjami zrobionymi z liści, 

kształtem przypominającymi motyle. 

Śpiewa się chrześcijańskie hymny, a 

często towarzyszy im dźwięk 

bębnów. W niektórych miejscach 

urządza się parady i pochody w 

kolorowych strojach. 

Irlandia: 

W mojej opinii jest to najciekawszy 

z obchodów Wielkanocy na całym 

świecie. Może być on dla niektórych 

dość kontrowersyjny. W Wielką 

Sobotę mieszkańcy, na czele z 

lokalnym rzeźnikiem, uczestniczą w 

pochodzie, pokazującym zmęczenie 

Wielkim Postem. Wymieniony 

powyżej rzeźnik niesie na kiju 

śledzia, którego mieszkańcy biją 

patykami. Ryba symbolizuje Post. 

Zmaltretowany śledź jest wrzucany 

do rzeki a na kij nabijany jest barani 

udziec udekorowany kwiatami, który 

ma symbolizować ucztę świąteczną. 

Szwecja: 

Tutaj Wielkanoc przypomina 

Halloween. W Wielką Sobotę dzieci 

przebierają się za Påskkärringar, co 

oznacza „Wielkanocna wiedźma”. 

Chodzą w kostiumach do sąsiadów i 

dają im własnoręcznie robione kartki 

świąteczne, w zamian za co dostają 

cukierki. Robi się też påskkris, czyli 

gałązki brzozy ozdobione 

kolorowym pieprzem (tradycja dość 

podobna do naszych Palm), a na 

ucztę podaje się ryby i bułeczki 

cynamonowe. 

Australia: 

Tutaj możecie poczuć się 

zszokowani. Jak wiemy, 

symbolicznym zwierzątkiem 

Wielkanocy jest zajączek. W 

Australii jednak postanowiono je 

zmienić, ze względu na to, że urocze 



stworzonka ,  niszczyły uprawy 

australijskim rolnikom. W roku 1991 

organizacja RFA (rabbit free 

Australia – Australia wolna od 

zajęcy) postanowiła zmienić 

zajączka na wielkoucha króliczego. 

Nawet czekoladowe zające zostały 

zmienione! 

Francja (a dokładniej 

miasteczko Haux): 

Co roku w Poniedziałek 

Wielkanocny w centrum miasta 

przygotowywany jest omlet. Nie 

byle jaki omlet. Omlet, do którego 

używa się aż 4500 jaj! Potrawę tę 

przyrządza się dla mieszkańców. 

Dodatkowo, większość rodzin robi 

omlety w domu dla swoich bliskich i 

przyjaciół. 

Osobiście  zaprezentuję tyle, ale 

gorąco zachęcam wszystkich 

czytelników do poszukania innych 

wielkanocnych tradycji, których 

tutaj nie zamieściłem, a mogą być o 

wiele ciekawsze. 

 

Przyrządzanie omletu w Haux.                 Wielkouch króliczy. 

 

         

Czekoladka wielkanocna w Australii.        Tradycja Påskkärringar. 

Mateusz Uhruski 



 „Łowca talentów” – część trzecia 

 

 Liceum Buckinghama, 8 kwietnia, godzina 16:30, sala spotkań nr 36. Wszyscy liderzy 

klubów spotkali się na swojej comiesięcznej naradzie. Jako że przewodniczący szkoły został 

zamordowany, a to on zazwyczaj zwoływał przewodniczących, ktoś musiał przejąć jego 

funkcję – wyznaczona do tego została Matilda Pendel przez Giorginę Domali.  

 Dyrektorka szkoły, która kiedyś była pełna wigoru i chęci do pracy, teraz smętnie 

snuła się po korytarzach i spędzała większość czasu w swoim gabinecie – zamknięta na klucz 

od środka. Nauczyciele również nie zareagowali lepiej na wieść o śmierci już dwóch uczniów. 

Zazwyczaj surowa Eve Clish stała się cicha, smutna i nie zwracała już uwagi na niefrasobliwe 

zachowanie uczniów. 

 Liderzy klubów spotkali się właśnie             w sali spotkań. Jedynie William spóźniał 

się. Wszyscy spodziewali się, że Natalie przyjdzie obrażona i zaraz zacznie się o wszystko 

kłócić, jednak spotkało ich niemałe zaskoczenie. Dziewczyna chodziła ubrana w skromny, 

czarny ubiór, a chusteczka do nosa stała się nieodłącznym elementem jej aparycji – przestała 

też dokuczać innym. Zamiast tego zwróciła uwagę na wszystkich obok siebie. Ogromna 

zmiana nie dotyczyła tylko jej. Matthew zaczął bać się własnego cienia, Alice przestała być 

towarzyska i wolała od innych ludzi samotność i ciszę, zaś Casper coraz częściej znikał w 

szkolnej bibliotece. Jedynie William zachowywał się tak samo. 

 Matilda miała już zaczynać, gdy do pomieszczenia wbiegł William. 

- Sorry za spóźnienie. Szukałem swojego portfela. Ktoś ukradł mi moje jedzenie, a teraz nie 

mam pieniędzy, by coś kupić. Ale jestem głodny – powiedział siadając.  

Jego słowa zraziły wszystkich wokoło. Jak można myśleć o jedzeniu w obliczu sytuacji takiej 

jak ta? 

Matilda westchnęła z dezaprobatą i zamknęła za nim drzwi.  

- Jak chcesz, możesz mieć moje ciastka – powiedziała cicho Natalie i wyjęła z torby pudełko 

z wyrobami cukierniczymi. – Nie mam już na nie ochoty… 

- Dzięki? – powiedział zdziwiony William i chwycił powoli pudełko, po czym zaczął wyjadać 

ze środka ciastka. 

- To już wszyscy – powiedziała Matilda. – Możemy zaczynać… 

Przyjaciele skupili na niej swoją uwagę. 

- Jak pewnie już wiecie… Nasi… Nasi przyjaciele… z-zostali… zamordowani… Sądzę, że 

morderca nie planuje przestać w najbliższym czasie. – kontynuowała. – Myślę, że 

powinniśmy… musimy… przeprowadzić własne śledztwo w tej sprawie. Policja nie złapie 

mordercy – jestem tego pewna. Nie znają tej szkoły tak jak my. Nie znają uczniów tak jak 

my. Nie znają mordercy tak jak my. 

Wszyscy popatrzyli na nią zszokowani. 

- Wiesz już kto jest mordercą? – zapytała Alice 

- Nie… Ale możemy zawęzić krąg podejrzanych. Kto mógł zabić Micheal’a? Przecież kulisy 

były zamknięte, a wszyscy potwierdzamy, że oprócz nas nie było tam nikogo – odpowiedziała 

Matilda. – Nie zapominając o Pani Domali, prawda? 

- Czy ty sugerujesz… - zaczęła Natalie. 

- Że ktoś z nas jest mordercą? Tak – przerwała jej Matilda, spokojnym tonem. 

- Zgadzam się – powiedziała Alice. – My wszyscy jesteśmy podejrzani, choć nadal nie chce 

mi się w to wierzyć. 

- Popieram – zawtórował Casper. – Przyznaję rację Alice.  



- Ja też… - wyszeptał Matthew. 

- I ja… - powiedziała Natalie. 

-Czy w takim razie zgadzacie się na przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie? – spytała 

Matilda. 

Obecni pokiwali głową. 

- Dobrze… Wszyscy musimy sobie ufać… - wyszeptała Matilda. – Czy widzieliście ostatnio 

coś podejrzanego? Cokolwiek?  

Wszyscy zamilkli. 

- Tego się obawiałam… - Matilda westchnęła. – Nic nie wiemy.  

- Wiemy… - wyszeptał Matthew. 

Reszta popatrzyła na niego. 

- Policja nie wie tego, ale Elisa została najprawdopodobniej zamordowana nożem z lodu. 

Czas zdarzenia również sugeruje  kogoś z nas – zająknął się Matthew. 

- Osoba, która zamordowała Micheal’a, musiała też znać szczegóły kulis – zauważył Casper. 

– Skąd wiedziałaby, że akurat nad środkiem wisi głośnik? Być może parę dni wcześniej ta 

osoba przyszła na salę gimnastyczną i majstrowała nad śmiertelną pułapką? 

- Bardzo dobre spostrzeżenie! – powiedziała Matilda. – Dzięki temu zawęzimy krąg 

podejrzanych. Kto z nas nie był w tygodniu przed śmiercią Micheal’a na sali gimnastycznej? 

– spytała Matilda. – Ja przyznam, że odwiedziłam kulisy, bowiem często tam jest tylko na 

tyle cicho, by móc czytać książkę. 

- Ja szukałam mojego zeszytu z angielskiego – odpowiedziała Alice. 

- Zaś ja przeprowadzałem próbę spektaklu – zawtórował jej Casper. 

- Codziennie tam przychodzę na trening – dopowiedział William 

- Niestety, ale ja również odwiedziłem to miejsce w poszukiwaniu próbki kurzu – wyjaśnił 

Matthew. 

- Również i ja miałam styczność z tamtym miejscem. W ramach zajęć klubu, robiłam zdjęcia 

z lampą błyskową… - wyszeptała Natalie. 

- Czyli jak rozumiem, wszyscy tam byliśmy?! – spytała z niedowierzeniem Matilda. – Pani 

Domali też nie możemy wykreślić. To jej szkoła i mogła tam wejść nie wzbudzając niczyich 

podejrzeń. 

Wszyscy westchnęli i zamyślili się. 

- Co robimy dalej? – spytała Natalie. – Nie możemy ot tak nic nie zrobić. Musimy 

powstrzymać tego psychopatę, zanim pozabija nas wszystkich! Co widniało na tej karteczce 

Matildo? „8 talentów, 6 tylko zostało”. To jest o nas! Morderca chce nam przekazać, że nie 

spocznie, dopóki…. 

- Wszyscy nie zginiemy… - dokończył Casper. 

Liderzy klubów zaczęli rozglądać się po sobie niespokojnie.  

- Że co? – spytała Alice z niedowierzaniem. – Po co temu mordercy nasza śmierć? 

- To jakaś chora gra… - powiedział lekko przestraszony Casper. 

- W takim razie… Musimy być czujni. Do tego czasu uważajcie na siebie. W takim razie 

ustalam nasze spotkanie za… - zaczęła Matilda. 

- Już wiem, kto zabił Micheal’a! – krzyknął William. – Widziałem go! Tego mordercę! Siedzi 

tu! W tej sali, wraz z nami! To był… Był… - powiedział, po czym zaczął przeraźliwie 

kaszleć.  

Nagle chwycił się za gardło, jakby się dusił. Wszyscy poderwali się z krzeseł. Ciastka od 

Natalie… William upadł na ziemię i nie mógł złapać oddechu, a z jego ust zaczęła 

wydobywać się piana. 

- AAAAAAAAA! – krzyknęła Natalie. 

Agonia William’a nie trwała już długo. Gdy Casper chwycił za telefon, by zadzwonić po 

pomoc, William już nie żył. 

Kajetan Rybarski 



Redakcyjne Polecanki 

„Ania, nie Anna” 

„Ania, nie Anna” to 

ekranizacja słynnej serii powieści 

„Ania z Zielonego Wzgórza”. Nie 

jest to jednak szczegółowe 

odzwierciedlenie książkowych 

wersji – serial porusza wiele 

ważnych tematów, np. akceptacja, 

feminizm, stereotypy. Pojawia się 

też wiele nowych bohaterów, którzy 

nie pojawili się w oryginalnych 

powieściach. Pomimo wszystkich 

różnic, bardzo polecam ten serial, 

jest dostępny na Netflixie. 

„Osobliwy dom pani 

Peregrine” 

Ta powieść opowiada o 

chłopaku, który odkrywa tajemniczy 

świat, w którym kiedyś mieszkał 

jego dziadek. Chłopiec trafia do 

domu dziecka, w którym jest 

mnóstwo bohaterów z różnymi 

tajemniczymi mocami. Główny 

bohater musi zdecydować, czy 

zostać w magicznym świecie, ratując 

tamtejsze dzieci przed osobliwymi 

potworami, czy wrócić do swojego 

monotonnego życia, które prowadził 

przed odkryciem nowego wymiaru. 

W 2016 roku książka doczekała się 

ekranizacji, wyreżyserowanej przez 

Tima Burtona. Uważam, że film jest 

również godny polecenia. 

„Meto” 

Jest to powieść o grupie 

chłopaków, którzy przetrzymywani 

są na wyspie w Domu. Nie pamiętają 

swojej przeszłości, gdy zostali 

zabrani ze swoich rodzin 

‘skasowano’ im całą pamięć. 

Bohaterzy wiedzą, że w pewnym 

momencie z Domu się po prostu 

znika – ale co się z nimi wtedy 

dzieje? Tego właśnie próbuje 

dowiedzieć się Meto…  

Na obecną chwilę wydano trzy 

części – „Dom”, „Wyspa” oraz 

„Świat”. Osobiście serdecznie 

polecam każdą z nich, akcja jest 

bardzo wciągająca. 

„Seria niefortunnych zdarzeń” 

Jest to cykl powieści o trójce 

rodzeństwa Baudelaire, Wioletce, 

która jest zafascynowana mechaniką, 

tworzy własne wynalazki, jej bracie 

Klausie, oczytanym i bardzo 

inteligentnym nastolatkiem i o ich 

najmłodszej siostrze, Słoneczku. 

Pewnego dnia dzieci otrzymują 

informację o tym, że ich rodzice 

zginęli w tragicznym pożarze, który 

spalił cały ich dom. Jako że 

Baudelairowie byli bardzo bogaci, 

ich majątkiem interesuje się Hrabia 

Olaf. Zrobiłby on wszystko by tylko 

przejąć opiekę nad dziećmi. Jego 

starania rozwijają się na 13 tomów 

książek, podczas których rodzeństwo 

trafia do wielu miejsc unikając 

nękającego ich Hrabiego Olafa. 

Ta niesamowita seria 

doczekała się już dwóch ekranizacji, 

najnowsza z nich to serial dostępny 

na Netflixie, prezentujący wszystkie 



trzynaście części książek oraz 

pełnometrażowego filmu, który 

niestety ekranizuje tylko trzy 

pierwsze tomy książek.  

 „Dwunastu gniewnych ludzi” 

Dwunastu gniewnych ludzi  to 

klasyka czarno-białego kina,  

wyprodukowany w 1957 roku  przez 

Reginalda Rossa, zdobył wiele 

nagród. Amerykańskie sądy działają 

na zasadzie ławy przysięgłych, która 

składa się z 12 osób decydujących o 

winie oskarżonego. Aby wynik 

został zaakceptowany, muszą być 

oni co do niego stuprocentowo 

zgodni. Akcja filmu ma miejsce w 

sądzie, w którym taka właśnie ława 

przysięgłych ma zadecydować o 

losie chłopaka, który rzekomo 

zamordował swojego ojca, nie są 

jednak zgodni co do jego winy, 

bowiem jeden z mężczyzn nie jest 

pewny, czy oskarżyciel nie kłamie i 

stara się przekonać resztę, że 

młodzieniec wcale nie jest winny. 

Film mimo faktu, iż ze względu na 

swój wiek nie wygląda olśniewająco, 

zaskakuje bardzo rozwiniętymi 

charakterami bohaterów oraz 

faktem, że w istocie cały został 

nakręcony w jednym pomieszczeniu, 

co sprawia że klimat towarzyszący 

widzowi jest nie do zastąpienia. 

„Black Mirror” 

Black Mirror to serial 

wyprodukowany przez znaną 

platformę internetową jaką jest 

Netflix. Składa się z czterech części,  

każda po około cztery godzinne 

odcinki. Każdy - to osobne 

opowiadanie utrzymane w klimatach 

science-fiction i intrygujące, 

przerażające czy często też 

wzruszające historie. Moim 

osobistym faworytem jest pierwszy 

odcinek trzeciej części, 

zatytułowany „Wersja próbna”, i 

przedstawiający  historię chłopaka 

zgłaszającego się na ochotnika do 

przetestowania nowej wersji 

wirtualnej rzeczywistości, która za 

pomocą wszczepów w mózgu 

generuje obrazy widoczne tylko 

przez użytkownika. Cały serial 

świetnie wpasowuje się w sytuację 

na świcie, w której coraz mniej osób 

nadąża za postępem technologii. 

„Wiedźmin” 

Historia wiedźmina Geralta 

była wielokrotnie adaptowana w 

formie słynnej gry czy 

Netfliksowego serialu. Warto jednak 

również przeczytać wywodzącą się 

spod wprawnego pióra Andrzeja 

Sapkowskiego serię książek. 

Zachwyca ona bowiem szczególnie 

świetnym klimatem fantastycznego 

świata, który inspirowany jest 

pogańskimi tradycjami Słowian. 

Jeżeli któryś z naszych czytelników 

zadecyduje się sięgnąć po tę lekturę, 

zalecam rozpoczęcie swojej 

przygody z wiedźmińskim światem 

od serii opowiadań, która świetnie 

wprowadzi w klimat i świat 

powieści. 

  

Ignacy Korta i Matylda Pindel 



 „Wywiady z nauczycielami” – część trzecia 

Przeprowadziłam ostatnio wywiad z Dorotą Pasieczną – Nauczycielką wychowania fizycznego. 

1. Jaki jest Pani patent na zdrowie, kulturę fizyczna i elegancję?  

Tak naprawdę nie posiadam konkretnego patentu na zdrowie, kulturę fizyczną czy elegancję. 

Wszystkie te elementy są od siebie zależne i wzajemnie się uzupełniają. Staram się zwracać uwagę na 

sposób odżywiania, aby moje codzienne menu było urozmaicone. Szczególnie  lubię owoce i zjadam 

ich bardzo dużo w ciągu dnia. Muszę przyznać, że jestem też łasuchem, ale w granicach rozsądku. 

Bardzo lubię aktywnie spędzać czas. Najczęściej są to spacery,  jazda na rowerze i oczywiście zimą 

jazda na nartach. Stosuję się do zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Staram się zwracać uwagę 

na to jak się ubieram, gdyż to bardzo wpływa na mój komfort psychiczny i dobre samopoczucie. 

2. Jak pracuje Pani nad słynnymi piramidami podziwianymi od lat na Galach? 

   Muszę zdradzić, że pomysł na piramidy zrodził się na jednym ze szkolnych wyjazdów 

zagranicznych. Spacerując  późnym wieczorem po rynku w Rimini wspólnie z grupką uczniów, 

znaleźliśmy sposób na rozładowanie emocji całego dnia. Zaczęło się od zrobienia stania na rękach w 

zestawieniu trzyosobowym. W pracy nad piramidami najważniejszy dla mnie jest  poziom sprawności 

danej grupy. Chęć wzięcia udziału, zaangażowanie oraz systematyczność, bo od tego zależy efekt 

końcowy. 

3. Słyszałam, że wiele Pani podróżuje i to w egzotyczne miejsca. Czy może Pani przybliżyć swoje najciekawsze 

podróże? 

 Tak, istotnie, w miarę możliwości staram się wiele podróżować i poznawać nowe kraje . Do 

najciekawszych miejsc odwiedzonych przeze mnie należą Chiny, Maroko, Egipt i Portugalia. Pierwsze 

wrażenia z  Pekinu czy Szanghaju to tłumy ludzi na ulicach,  w większości w maseczkach( co obecnie 

dla nas jest naturalne)oraz ich głośny język, który można by porównać do brzęczenia owadów. Podróż 

po Chinach to zapierające dech  w piersiach odkrywanie zróżnicowanych krain i rozmaitości 

obiektów. Począwszy od bardzo nowoczesnych, wręcz futurystycznych, najwyższych budynków na 

świecie : Oriental  Pearl Tower(632m  wysokości), wieży widokowej(468m), czy też liczącą 50 pasów 

ruchu autostradę do Pekinu. Przeciwwagą nowoczesności  są niewątpliwie ; Wielki Mur Chiński (6430 

km), który swoją rozległością budzi ogromny respekt i zarazem podziw, tradycyjne zabytki 

architektury jak na przykład tak zwane Zakazane Miasto po  tzw. hutongi- mieszkania 

najbiedniejszych. Warto również  wspomnieć o kuchni chińskiej, w której każdy posiłek to 

wydarzenie. Oprócz tradycyjnego mięsa oraz ryb w menu można natknąć się na takie egzotyczne 

„frykasy”- jak węże, łapy niedźwiedzia, cykady czy skorpiony. 

Kolejne miejsce, które skradło moje serce to Maroko. To kraj muzułmański, odznaczający się wielką 

różnorodnością geograficzną, historyczną i kulturową. Marokańskie miasta łączą nowoczesność z 

zabytkowymi pałacami, starymi medynami , meczetami, kazbami i berberyjskimi wioskami. 

Najbardziej egzotyczny według mnie to Plac  Dżami Al-Fana w Marrakeszu, gdzie wieczorem, jedząc 

pyszne tażiny(najbardziej charakterystyczne danie kuchni marokańskiej) i popijając świeże soki,  

można podziwiać zaklinaczy węży czy skaczące małpy. To kraj aromatów i kolorów. Królują tam 

olejek arganowy (złoto Maroka), szafran, kurkuma, imbir, kuskus, różne odmiany chleba i bardzo 



słodka herbata miętowa. Można tam popływać  w zimnym oceanie atlantyckim, udać się na pustynię 

na wielbłądach , zrobić  wycieczkę off Road jeepami, a nawet pojeździć na nartach. 

Ostatnio odwiedzone przeze mnie miejsce to Egipt. Największe emocje wzbudziło we mnie 

nurkowanie i snorkeling  w bajecznych rafach koralowych Morza Czerwonego. Wielkie wrażenie 

wywarła na mnie wycieczka na pustynię, przejście przez Biały Kanion, przejażdżka na wielbłądach, 

zakończona poczęstunkiem w Oazie. 

4. Jakimi językami obcymi Pani się posługuje? 

  Posługuję się trzema językami : włoskim, niemieckim i oczywiście jak większość ludzi w moim 

wieku rosyjskim. 

5. Czy lubi Pani koty? Jeśli tak, to jakiej rasy i dlaczego? 

  Tak, lubię koty. Są to wspaniałe zwierzęta, dające mnóstwo ciepła i radości. Obecnie mam kota rasy 

ragdoll syberyjski, ale myślę, że wszystkie koty bez względu na rasę są wspaniałe. 

6. Która dziedzina sportu jest Pani najbliższa, czy była Pani czynną zawodniczką? 

 Jeśli chodzi o sport,  to generalnie interesuję się większością dyscyplin. Jednak chyba najbliższa jest 

mi koszykówka, gdyż uprawiałam ją najdłużej i grałam na poziomie II ligi. Obecnie wielką frajdę i 

zadowolenie sprawia mi  wycieczki rowerowe i jazda na nartach. 

7. Gdzie spędziła Pani dzieciństwo i czas studiów? 

  Dzieciństwo spędziłam w moim rodzinnym mieście Chełmie. Natomiast studiowałam na AWF w 

Białej Podlaskiej.  

8. Czy od zawsze wiedziała Pani, że zostanie nauczycielem wychowania fizycznego? 

  Przez wiele lat uprawiałam sport i naturalną rzeczą było, iż myślałam o tym, żeby zostać 

nauczycielem wychowania fizycznego. Uczęszczając do  liceum  o rozszerzonym profilu z języka 

niemieckiego,  myślałam również o studiach na germanistyce. 

9. Co Pani zdaniem powinno znaleźć się w śniadaniówkach naszych uczniów? 

 Nie będę oryginalna i powiem, że moim zdaniem w śniadaniówkach powinny się znaleźć: warzywa, 

owoce, jogurty. Jeśli ktoś nie korzysta ze szkolnych obiadów to na pewno  kanapki według upodobań i 

smaku. 

10. Czy uprawia Pani sporty ekstremalne. Jeśli tak to jakie, jeśli nie to, czy chciałaby Pani? 

  Nie uprawiam żadnych sportów ekstremalnych, gdyż w moim wieku to zbyt niebezpieczne. 

  

Natalia Stryczek 



Najlepsze wypracowania 

 

„Wielkie próby” 

 

Nie raz historia uczyła nas 

o niebezpieczeństwie 

terrorze 

śmierci 

Nie raz człowiek był blisko 

zapomnienia 

zniszczenia 

unicestwienia 

Nie raz postawieni byliśmy przed próbą 

Dżumy. 

Hiszpanki. 

Korony? 

Nie raz człowiek cierpiał katusze 

za lekceważenie 

chciwość 

apatię 

Rasa ludzka staje nie raz przed obliczem kryzysu 

I zostaje niemal zmieciona z kart historii 

Ale tak jak Syzyf 

buduje wszystko od nowa 

choć wie, że to przepadnie 

Nie bójmy się bać. 

Bowiem to strach jest często najlepszym 

narzędziem 

Pokuty. 

 

 

 

 

Kajetan Rybarski 



Łamigłówki 

 

Twoim zadaniem jest wyszukać w poniższej wykreślance 16 stolic państw 

europejskich. Występują one pionowo (od góry do dołu) i poziomo (od lewej do 

prawej). Litery, które nie zostały wykreślone, utworzą hasło. POWODZENIA! 

 

A T E N Y T M R R S 

M S D U B L I N Z Z 

S A Z W E I Ń M Y T 

T R C I I Z S O M O 

E A N L Z B K S U K 

R J M N A O E K R H 

D E B O G N L W E O 

A W N P R A G A D L 

M O E R Z O S L O M 

A K O P E N H A G A 

R Y G A B E R L I N 
 

Hasło: _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mateusz Uhruski 



Suchary 

Jaki sprzęt wojenny nigdy się nie psuje? 

Działa. 

Jak się nazywa żona małża? 

Małżonka. 

Jak wita się mleko? 

Mlekovita. 

Dlaczego Indianom jest zimno? 

Bo Kolumb ich odkrył. 

Jaką trawę lubi koń? 

Koniczynkę 

Ile zarabia mechanik? 

4 koła. 

Czym się mierzy piach? 

Sandomierzem. 

Jak się nazywają ulubione chipsy hydraulika? 

Kranchipsy. 

Jaki jest magik gdy straci pracę? 

Rozczarowany. 

Co robi skater w toalecie? 

Szaleje na desce. 

  

Mikołaj Bożętka 

Mikołaj Bożętka 



 Przepis na ciasteczka malinowe 

 

Składniki: 

 Ciasto francuskie 

 Maliny w syropie/maliny 

 Jajko  

 Cukier brązowy/ trzcinowy 

Sposób przygotowania: 

Jeżeli nie posiadasz gotowego syropu z malin, możesz wykonać go sam.  

Wsypujesz maliny do garnka, posypujesz je cukrem. Gotujesz do miękkości, a 

następnie przecierasz je przez sitko.: 

Na blachę do pieczenia rozkładasz papier do pieczenia i kładziesz na nim ciasto 

francuskie, które tniesz (w zależności od tego, ile chcesz mieć ciasteczek) na 

dwanaście prostokątów. Następnie na sześć z nich nakładasz maliny. Na 

pozostałych robisz trzy małe nacięcia w poprzek. Kawałki z nacięciami 

nakładasz na kawałki z malinami. Po obwodzie sklejonych ciasteczek zgniatasz 

widelcem obie części. 

Rozbijasz jajko, żółtko wlewasz do miseczki i roztrzepujesz widelcem. Potem 

dokładnie rozsmarowujesz po ciasteczkach. Sypiesz wszystko cukrem 

trzcinowym. 

 

Wkładasz ciasteczka do pieca nagrzanego do 200 stopni, na około 15 do 17 

minut. Zanim je wyciągniesz, upewnij się, że zbrązowiały. 

Mateusz Uhruski 



Kalendarzyk 25 kwietnia 

 

 

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem oraz 

Międzynarodowy dzień DNA! 

 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

to    święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących. 

Po co? 

 

       

 
 
 

  
 

 

 

25 kwietnia 1953 roku ogłoszono, jak zbudowane jest DNA. 

Ukazało się dużo ciekawych prac na ten temat. 

 

Senat amerykański w 2003 roku ustanowił jednorazowe 

święto, upamiętniającym 50 lat DNA. Okazało się jednak, że 

święto na stałe weszło do kalendarza. 

 
 
ozdrowienia od GAZETKI BLENDER dla  wszystkich 

Sekretarek i Sekretarzy z  okazji ich Międzynarodowego 

Dnia! 
 

25 k w i e t n i a … 
…1333 – w Katedrze Wawelskiej odbyła się koronacja 

Kazimierza III Wielkiego i jego żony Aldony na króla Polski. 

…1607–w czasie wojny osiemdziesięcioletniej - bitwie pod 

Gibraltarem. 

 …1818  –   w Krośnie spłonął ratusz wraz z mieszczącą się w nim 

szkołą. Krosno to miasto położone w województwie podkarpackim. Jest 

Herb Krosna: 

To święto można usłyszeć także pod nową nazwą Dzień Hałasu lub Dzień Walki z Hałasem. 

Liga, ustanawiając to wydarzenie miała 

na celu uświadomienie ludziom jak 

bardzo hałas szkodzi! 

 

W Polsce ten dzień nie był obchodzony od początku jego istnienia – 1995 roku, tylko dopiero około 5 

lat później, to niezwykłe wydarzenie zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej. 

 . 

https://www.google.pl/maps/place/Krosno/@49.6896337,21.6817239,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473c48ca2a422a0f:0x7279237954aa022d!8m2!3d49.6824761!4d21.7660531
https://www.google.pl/maps/@50.0545556,19.9348677,3a,75y,156.41h,128.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMsEFlYBhRKidP7NcBaWRLhk_7oV9z8d63bDPmR!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMsEFlYBhRKidP7NcBaWRLhk_7oV9z8d63bDPmR=w203-h100-k-no-pi-0-ya183.83778-ro0-fo100!7i7776!8i3888


siedzibą władz powiatu krośnieńskiego. 

          …1840 – trzęsienie ziemi o sile około 5
O
 w skali Richtera na-

wiedziło 

okolice 

Pienin. 

 

 

   

…1848 – irlandzki astronom Andrew Graham odkrył planetoidę
 (9) 

Metis. 

…1848 – ogłoszono konstytucję Cesarstwa Austriackiego. 

 …1920 – podczas wojny polsko-bolszewickiej rozpoczęła się wyprawa 

kijowska. 

 

  …1945 - włoscy partyzanci wyzwolili Genuę i Mediolan, co 

zakończyło niemiecką okupację Włoch. 

  …1945 – została zwołana pierwsza konferencja ONZ w San 

Francisco, w której wzięło udział 50 państw 

  …1967 – odbyła się premiera komedii muzycznej Kochajmy 

syrenki w reżyserii Jana Rutkiewicza. W głównych rolach wystąpili: 

  …2002 – Południowoafrykański 

przedsiębiorca Mark Shuttleworth został 

drugim turystą kosmicznym jako członek misji 

statku Sojuz TM-34 na Międzynarodową 

Stację Kosmiczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5
O
 stopni Richtera 

Mark Shuttleworth 

…2048 - odbyła się już 100. wyprawa na Marsa i 9. na Neptuna, gdzie padają deszcze 

diamentów! 

…2105 - odbywa się już 50. raz dzień tarcia chrzanu 

Wojciech Klimek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Graham
https://www.google.pl/maps/place/San+Francisco,+Kalifornia,+Stany+Zjednoczone/@37.7576793,-122.5076402,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80859a6d00690021:0x4a501367f076adff!8m2!3d37.7749295!4d-122.4194155
https://www.google.pl/maps/place/Pieniny/@49.4164991,20.3912266,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473e038b0b9bf87d:0x8567d14e5366c40!8m2!3d49.4164999!4d20.3999814
https://www.google.pl/maps/place/Afryka/@-15.0911654,7.2670148,4z/data=!4m5!3m4!1s0x10a06c0a948cf5d5:0x108270c99e90f0b3!8m2!3d-8.783195!4d34.508523
https://www.google.pl/maps/place/Genua,+W%C5%82ochy/@44.4468921,8.750748,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d34152dcd49aad:0x236a84f11881620a!8m2!3d44.4056499!4d8.946256
https://www.google.pl/maps/place/Mediolan,+W%C5%82ochy/@45.4627124,9.1076923,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1493f1275e7:0x3cffcd13c6740e8d!8m2!3d45.4642035!4d9.189982
https://www.google.pl/maps/search/irlandia/@53.3623831,-10.3417416,7z/data=!3m1!4b1

