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Wielkanoc wg Księdza Jarosława Łabędy

Jak obchodzi ksiądz święta Wielkiej Nocy? 

Wstaję o 5:15 rano piję kawę, odprawiam poranne modlitwy kapłańskie, a następnie od 

6:30 do godziny 15 posługuję w kościele 

Jakie są przygotowania do tej uroczystości w kościele?

Najważniejszym przygotowaniem każdej wierzącej osoby jest przystąpienie do 

sakramentu pokuty i pojednania 

Która tradycja jest według księdza najważniejsza?

Śniadanie wielkanocne, które celebruję w ciągu 20 minutowej przerwy pomiędzy mszami 

Czy robi ksiądz palmy na niedzielę palmową?

Nie, ponieważ nie mam czasu, ale przyglądam się pani Dorotce i uczniom naszej szkoły, 

którzy przygotowują kiermasz wielkanocny 

Jak wygląda u księdza wielki piątek?

Powiem na podstawie doświadczeń minionych lat. Spowiadam w tym dniu od 6 rano do 

północy z przerwami na trzy posiłki według wskazanego postu oraz robię krótkie przerwy 

na spacerek wokół kościoła

Jak spędza ksiądz lany poniedziałek?

Tak samo jak niedzielę wielkanocną-cały dzień w kościele .

Jak spędzał ksiądz święta w młodości?

W gronie najbliższej rodziny (mam troje rodzeństwa) objadałem się słodyczami, a 

największą karą i katuszami spędzającymi sen z powiek to zjedzenie zimnego jajka z 

chrzanem 

Ciekawość, to pierwszy stopień do… (wiadomo, gdzie), ale….Ile Ksiądz ma lat?

W momencie pisania wywiadu 34, lecz nie wiem w którym roku go wydacie:)

Wywiad przeprowadziła: Maja Piesakowska, klasa 5f



Ciekawostki o Wielkanocy

1.90mln czekoladowych zajęcy produkuje się co roku 
2. Dla 70% Polaków Wielkanoc to święto rodzinne
3. 25% dzieci w UK myśli, że Wielkanoc to urodziny wielkanocnego zajączka
4.Wielkanoc wypada zawsze między 22 lll, a 25 IV 
5.155 jajek rocznie zjada statystyczny Polak 
6. 10,39m 7,2t - rekordowe czekoladowe jajko we Włoszech
7. 24-26h zajmuje kurze zniesienie 1 jajka
8. 40mln kur znoszących jaja jest w naszym kraju
9. 76% ludzi zaczyna jeść czekoladowego zająca od uszu 1
0. Ponad 2000 eksponatów znajduje się w muzeum pisanki w Ciechanowcu
11. 36,4m rekord lipińskiej palmy

Dagmara Szymska, klasa 5f

Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? 
Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto, pieczone 
zazwyczaj na kruchym cieście i bogato zdobione
przeróżnymi bakaliami. Mazurki przywędrowały 
do polskiej tradycji z Azji, a najprawdopodobniej
z Turcji. Dekoracje wykonane z lukru i bakalii, 
które widnieją na powierzchni ciasta, mają 
nawiązywać do zdobionych tureckich dywanów. 
Ciasto zwiemy do dzisiaj „mazurkiem”, bo jego 
wypiekiem jako pierwsze zajęły się kobiety 
mieszkające na Mazowszu. Mieszkańców tego 
regionu zwano Mazurami (do końca XIX wieku).
 Ale dlaczego mazurki wypieka się właśnie na 
Święta Wielkanocne? Słodkie ciasto ma być 
nagrodą po trwającym 40 dni Wielkim Poście. 
Wielkanocna święconka Zanim zasiądziemy do
wielkanocnego śniadania, w Wielką Sobotę 
wyruszamy z wiklinowym koszykiem do 
kościoła, by poświęcić znajdujące się w nim 
pokarmy. Dzisiaj ma to symboliczne znaczenie, 
ale dawniej błogosławiono wszystkie dania 
spożywane podczas świątecznej uczty. Z tego 

też względu pokarmy święcono w domach, a nie w kościele. Zgodnie z tradycją, w koszyczku powinno 
znaleźć się 7 pokarmów o symbolicznym znaczeniu: jajko, chleb, sól, wędlina, masło, chrzan oraz 
kawałek ciasta. Zwyczaj dzielenia się jajkiem przy świątecznym śniadaniu ma podobne znaczenie do 
dzielenia się opłatkiem w czasie wigilijnej wieczerzy. Dzielenie niesie ze sobą życzenia pomnażania sił 
witalnych. Dawniej, przed rozpoczęciem wielkanocnej uczty, zjadano korzeń chrzanu, który miał 
uchronić przybyłych gości przed bólem żołądka. 
Dlaczego na Wielkanoc malujemy jajka? Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze 
starosłowiańskich obrzędów. Dla Słowian jajo miało ważne znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, a 
duchami i bogami. Wierzyli oni, że bóg narodził się ze słonecznego jaja, a sam świat ma również taki 
kształt.
 Konkurs na najwyższą palmę Co roku, z okazji Świąt Wielkanocnych, w Lipnicy Murowanej 
organizowany jest konkurs na najwyższą palmę. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego w 
tej polskiej wsi w województwie małopolskim odbywa się od 1958 roku. W każda Niedzielę Palmową 
prezentowane są własnoręcznie zrobione palmy, które mają być nie tylko pięknie udekorowane, ale 
muszą być jak najwyższe!  

Amelia Grandys, klasa5f

Rys. Julia Wątor, klasa 5g



Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Wielkanoc to nazwa święta zmartwychwstania Jezusa. Choć jego
nazwa odnosi się ściśle tylko do nocy zmartwychwstania, to
słowem tym określa się często 3 dni poprzedzające tę noc i
poniedziałek wielkanocny. W tradycji chrześcijańskiej jest
najważniejszym świętem w roku. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa nazywane było Paschą.
Wielkanoc poprzedza Wielki Tydzień, podczas którego
poszczególne dni wiążą się z wydarzeniami w Ewangelii.
  Z Wielkanocą wiążą się też zwyczaje i tradycje. Ja wymienię ich
dzisiaj kilka, bo jest ich dużo. 
Zwyczaje Wielkiego Tygodnia:
w Wielki Czwartek w niektórych kościołach ksiądz wybiera 12
mężczyzn i obmywa im nogi podczas Mszy Świętej. Podczas Mszy
święci się też oleje wykorzystywane później do udzielania np.: chrztów i
bierzmowania.
w Wielki Piątek ze zwyczajem nie odprawia się Mszy Św. W kościele ołtarz jest pusty, nie ozdabia 
go nawet ani jeden kwiatuszek. Parafian obowiązuje też post, podczas którego przez dzień można 
zjeść tylko trzy posiłki, w tym tylko syty obiad.
w Wielką Sobotę wszyscy idą do kościoła z koszyczkiem, w którym mamy kolorowe pisanki, sól, 
chrzan, chleb, mięso i inne jedzenie. Taki koszyczek nazywamy święconką. Wygląd święconki i 
ilość pokarmu w koszyczku zależy od regionu naszego kraju.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się w sobotę wieczorem. Dlatego, ponieważ dawniej dzień 
rozpoczynał się wieczorem, po zachodzie słońca dnia poprzedniego. Gdy nastanie noc w sobotę 
rozpoczyna się uroczystość o nazwie Wigilia Paschalna, podczas której święci się wodę i ogień. 
Tak, ogień i wodę. Podczas uroczystości ogłaszano światu, że Chrystus zmartwychwstał. 
Współcześnie procesje przeniesiono na poranek niedzielny. Najczęściej podczas procesji strzelano 
ze strzelb lub petard lub armatek. Ich hałas ma budzić cały świat do życia.
Wielkanocny Poniedziałek to drugi dzień Wielkiej Nocy. Jest nazywany lanym poniedziałkiem lub 
inaczej Śmigusem-Dyngusem. Dawniej to święto stanowiło dwa oddzielne zwyczaje. Śmigus 
oznaczał symboliczne uderzanie się nawzajem świeżymi gałązkami wierzbowymi, a Dyngus 
polewaniem się wodą. Później przestano je rozróżniać i połączono nazwy. Polewanie się taką wodą 
oznacza odrodzenie i oczyszczenie. Dawniej jednak podczas Dyngusa młodzi chłopcy oblewają 
niezamężne dziewczyny, co miało być dla nich dobrą wróżbą na przyszłość. Panna który miała 
męża, była zaniepokojona lub nawet zdenerwowana brakiem zainteresowania swoją osobą.

Symbole Wielkanocne:
Baranek- jest to symbol zwycięstwa Jezusa nad śmiercią.
Zając- jest to symbol Wielkanocy. Nie wiadomo dlaczego dokładnie
stał on się symbolem tego święta.
Jajko- jest to symbol nowo powstającego, odradzającego się życia,
zajmuje też honorowe miejsce na świątecznym stole. 
Style zdobienia jajek wielkanocnych:
-kraszanki
-pisanki

-drapanki
-oklejanki. 

Emilia Jąkała, klasa 5d

Rys. Marika Janicka, klasa 5d



BOCIANY – polski symbol wiosny!
Gatunek jest powszechnie znany, przez co łatwy do rozpoznania.
Posiada on czarne lotki a reszta upierzenia jest biała, ma dziób i nogi
czerwone. W locie na dużej wysokości można pomylić bociana z
żurawiem, ponieważ te gatunki są do siebie stosunkowo podobne,
jednak różni go dłuższy dziób. Stojący bocian mierzy około 80cm. Masa
ciała dorosłego ptaka wynosi od 2,7 kg do 4,5 kg, A rozpiętość skrzydeł
wynosi do 2m! Żywią się głównie płazami, ale i ssakami owadożernymi
(np. Kretami) oraz dużymi owadami. Przylatują do Polski w ostatnich dniach marca albo na 
początku kwietnia, zamieszkują krajobraz rolniczy w okolicach terenów podmokłych. 
Składają 3 do 6 jaj. Inkubacja trwa 33-34 dni. Bociany spędzają w naszym kraju 5 miesięcy, 
a w połowie sierpnia odlatują.

1. Bocian z powodzeniem mógłby być symbolem naszego kraju – co czwarty bocian 
świata gniazduje w Polsce.

2. Według danych z 1994/95 roku populację bocianów na terenie kraju szacowano się na 
około 41 000 par. Natomiast w latach 2004/05 doliczono się już ponad 52 000 par. To 
oznacza, że pojedynczych osobników było grubo ponad 100 000,

3. Czasem można zauważyć, że charakterystyczne, czerwone nogi bocianów są pokryte 
białym, grudkowatym nalotem. Chociaż nie wygląda to najpiękniej, nie jest to żadna 
choroba czy grzybica – to po prostu… kupa. Bociany celowo wypróżniają się na własne 
nogi. Prawdopodobnie jest to bociani sposób na termoregulację – wilgotne, przyklejone do
nóg odchody parują i tym samym ochładzają organizm.

4. Na Podlasiu mieści się Dwór Pentowo, który wraz z przyległym miasteczkiem Tykocin 
zyskał miano Europejskiej Wsi Bocianiej. Na tym stosunkowo niewielkim terenie znajduje 
się obecnie blisko czterdzieści gniazd regularnie zajmowanych przez bociany i ta liczba 
regularnie rośnie. To największe skupisko bocianów w Polsce.

5. Bocian jest ptakiem dość “małomównym”. Najbardziej znanym odgłosem, jaki wydaje, 
jest klekot, który powstaje przez kłapanie dziobem. Poza tym dorosłym ptakom zdarza się 
syczeć, ale jest to cichy, słabo słyszalny dla człowieka dźwięk.

6. Pisklęta mają znacznie bogatszy repertuar do komunikacji z rodzicami: od syczenia, 
przez pisk aż do przypominającego kocie miauczenia. Nie porozumiewają się klekotem, 
ponieważ mają miękkie dzioby, które twardnieją dopiero, kiedy młode trochę podrosną.

Ania Podczerwińska, klasa 5d



Rubik i jego kostka. Jak to działa?

Erno Rubik W 1974 wynalazł zabawkę logiczną nazwaną od jego
nazwiska kostką Rubika (węg. bűvös kocka, magiczna kostka). 

- dwa lata później w Japonii została opatentowana. 

 - dziś możemy ułożyć kostkę w kilka sekund, a Erno wynalazca kostki układał ją po raz pierwszy 
miesiąc

 - oprócz standardowej kostki 3x3x3 możemy ułożyć zabawki nawet 4 razy większe 

 - możemy być dumnymi posiadaczami kostki 17x17x17, lecz aby ją dostać musimy ją zamówić, 
ponieważ nie jest produkowana masowo, tylko drukowana  przez drukarkę 3D

 - zabawka trafiła do Polski w 1982 roku

- istnieją nawet kostki w kształcie prostokątnej płytki, węża oraz kostki dwunastościenne i 
ośmiościenne

 - pierwszy zanotowany wynik w układaniu standardowej kostki wynosił 54 sekundy 

 -  pierwsze ułożenie kostki poniżej 10 sekund miało miejsce 5 maja 2007 roku

Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie posiadały 
jeden kolor. Składa się ona z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego w środku. Przegub ten 
umożliwia każdej z zewnętrznych warstw kostki obrót wokół osi prostopadłej do danej warstwy i 
przechodzącej przez środek kostki. 

Od początku rozpowszechnienia kostki Rubika zastanawiano się, jaka jest minimalna liczba ruchów
potrzebna do rozwiązania każdego ułożenia. Już w 1995 wiedziano, że optymalna liczba zawiera się
w przedziale 20-29, czyli istnieje pomieszana kostka, którą da się ułożyć tylko w 20 lub więcej 
ruchach oraz każdą kostkę da się rozwiązać w 29 ruchach lub mniej. W 2010 zespół matematyków 
za pomocą serwerów Google udowodnił, że ‘boską’ liczbą dla kostki Rubika jest 20. Oznacza to, że
każde ułożenie można rozwiązać maksymalnie w 20 ruchach (choć zazwyczaj wystarczy 15-19 
ruchów). 

W naszej szkole w ramach obchodów roku matematyki został zorganizowany konkurs, w którym 
uczniowie rywalizowali między sobą o to, kto najszybciej ułoży kostkę. Wyniki wszystkich 
wprawiły w osłupienie. Jesteśmy pod wrażeniem i gratulujemy wszystkim uczestnikom takiej 
niezwykłej umiejętności.

I miejsce: Miłosz Płatek 40 s

II miejsce: Szymon Wróblewski 46 s
III miejsce: Mikołaj Wątor 47 s

Ola Boryczko, klasa 5f

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sze%C5%9Bcian_(geometria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C4%99gierski


Mistrzowie mają głos! 

Gratulujemy  naszym  uczniom  wspaniałego  wyniki  w
szkolnym konkursie. Życzymy sukcesów na wyższych szczeblach. Z pewnością jeszcze o Was
usłyszymy!

MIŁOSZ PŁATEK, kl.6b

Od kiedy potrafisz układać kostkę? 
Od dwóch lat. 
Dlaczego się tym zająłeś? 
Ponieważ układałem kostkę u kolegi i 
spodobało mi się, więc zacząłem 
ćwiczyć, aby być jak najlepszym. 
Dużo czasu zajęło ci opanowanie 
układania? 
Po 2-3 dniach nauczyłem się układać 
kostkę (metodą podstawową). 
Czas układania wynosił wtedy aż 5-10 
min. 
Czy ktoś z twoich bliskich podziela 
twoją pasję?
Tak, mój kuzyn i mój tata układa kostkę 
Rubika. 
Jaki jest twój rekord?
Mój rekord to ok. 25 sekund. 
Chciałbyś go poprawić? 
Dążę do ciągłego poprawiania moich 
czasów, aby układać lepiej (szybciej) 
uczę się dużej ilości nowych algorytmów 
z metody Fridrich.
Są jakieś sposoby na układanie? 
Najpopularniejsze metody układania 
kostki Rubika: -Fridrich, -LBL, -Roux. 
Jakie cechy musi mieć osoba 
układająca kostkę?
Jedyną cechą którą musi mieć osoba 
chcąca układać kostkę to cierpliwość w 
dążeniu do celu. 
Układanie z zamkniętymi oczami. Jak 
to możliwe? Spróbujesz kiedyś?
Układanie z zamkniętymi oczami wydaje 
się trudne, jednak kiedy pozna się tajniki 
układania bez patrzenia już po 
tygodniowym treningu można ułożyć 
swoją pierwszą kostkę. Ja osobiście 
układam z zamkniętymi oczami, ale 
zajmuje mi ułożenie kostki w taki sposób 
bardzo długo. Podstawową metodą 
układania blindem( bez patrzenia ) jest 
metoda Old Pochman. 

MIKOŁAJ WĄTOR, kl.6e

Od kiedy potrafisz układać kostkę 
Rubika?
Zacząłem układać kostkę około rok temu 
Dlaczego się tym zająłeś? 
Dostałem jako prezent i postanowiłem 
spróbować 
Dużo czasu zajęło ci opanowanie 
układania? 
Udało mi się ułożyć kostkę już pierwszego 
dnia 
Czy ktoś z twoich bliskich podziela 
twoją pasję?
Wspierają mnie ale nikomu nie udało się 
ułożyć 
Jaki jest twój rekord?
Obecnie 46 sekund 
Chciałbyś go poprawić? 
Staram się pracować nad tym 
Są jakieś sposoby na układanie? 
Tak, jest wiele sposobów. Każdy może 
wybrać ten, który będzie dla niego 
najlepszy 
Jakie cechy musi mieć osoba 
układająca kostkę?
Na pewno cierpliwość i wytrwałość 
Układanie z zamkniętymi oczami. Jak to 
możliwe? Spróbujesz kiedyś? 
Jest to duże wyzwanie ale może kiedyś się 
go podejmę 



Spotkanie z lekturą - „Chłopcy z Placu Broni”

1. Kto umiał głośno gwizdać?
2. Co ukradli Czerwone Koszule z Placu Broni?
3. Na jakiej ulicy znajdowała się furtka na plac?
4. Jakiego koloru był kałamarz Boki?
5. Kto ukradł kulki Nemeczkowi?
6. Jak miał na nazwisko klientt ojca Nemeczka?
7. Kto był prezesem związku Kitowców po Weissie?
8. Gdzie schowali się chłopcy, gdy uciekali przed wrogiem w Ogrodeum?
9. Kogo przysłały Czerwone Koszule  na plac, by ustalić zasady walki?
10.Kto rozwiązał Związek Kitowców?
11.Kto krzyczał do chłopca ,,Nie bój się Nemeczku”?
12.Kto pokonał Feriego Acza w bitwie o plac?
13.Jaką broń mieli czerwoni?
14.Kto był przywódcą Chłopców z Placu Broni?
15.Kim był ojciec Nemeczka?
16.Kim był był główny bohater na placu?
17.Co wyciągnął Czonakosz  z kieszeni podczas opowieści?
18.Jakimi bombami chłopcy obrzucali czerwonych?



                Wywiad z Boką       
                                                     
Jak poznałeś chłopców z Placu
Broni?
Kiedy byliśmy jeszcze mali
chodziliśmy razem się bawić na plac,
gdzie budowaliśmy babki z piasku.
Potem poszliśmy razem do klasy i plac
broni stał się naszym miejscem zabaw.
W co najczęściej graliście na placu?
Najczęściej graliśmy w palanta i
kulki.
Skąd na placu bitwy wziął się
Nemeczek?
Mimo choroby uciekł z domu i przybył
nam z pomocą.
Kto wygrał bitwę? 
Bitwę wygrała nasza grupa. Nemeczek przyczynił się do tego zwycięstwa.
Czy chłopcy z czerwonych koszul martwili się o zdrowie Nemeczka? Jeżeli tak to kto?
Tak, Feri Acz przyszedł pod jego dom, aby dowiedzieć się o stanie jego zdrowia.
Dlaczego wszyscy mówili sobie po nazwisku?
Dobre pytanie, chyba dlatego, że łatwiej było nam siebie zrozumieć.
Co czułeś, kiedy Nemeczek umierał?
Nie mogłem znieść tej myśli, że nigdy już nie zobaczę mojego przyjaciela.

Wywiad z Feri Aczem

1. Kto założył Czerwone Koszule? 
Założył je mój ojciec, który uwielbiał spotykać się w
Ogrodeum.

2. Dlaczego to właśnie Pan został
przewodniczącym?
Ponieważ im kazałem, że ja mam być, ale później tego
żałowałem.

3. Czy zawsze lubiliście chłopców z Placu Broni?
Dawniej nie. Teraz... no ja ich lubię, Sebenicz  też, ale
Pastorowie niezbyt. 

4. Dlaczego zaczęliście grać nie fair podczas bitwy?
Chcieliśmy zająć to miejsce. Teraz zrozumiałem, że było to głupie… 

5. Co myślisz o Nemeczku i czy odwiedzasz jego grób?
Był to bohater, który przypłacił życiem za plac. Jego grób odwiedzam trzy razy w roku, albo nawet 
cztery.

6. Czy utrzymujesz kontakty z tymi chłopakami?
Tak i to bardzo dobre.

7. Czyli to co się działo wtedy, to nie było zbytnio potrzebne?
Nie było i tak teraz jest tam kamienica….



rys. Asia Szlachetka, klasa 5d

Klasa 5d

„Chłopcy z Placu Broni” - ciekawostki

Ulubioną budapesztańską kawiarnią 
Ferenca Molnára była kawiarenka „New 
York”, w której do dziś stoi stolik, przy 
którym siadywał pisarz.
Molnár, pomimo wysokich zarobków i 
licznych honorariów, nieustannie 
posiadał długi, które wynikały z jego 
rozrywkowego trybu życia.
Pisarz był człowiekiem przesądnym – 
wszystkie swoje największe dzieła 
stworzył przy tym samym stoliku w 
kawiarni, wierząc, że tylko tam napisana
sztuka odniesie sukces. 

Przez całe życie Molnár niedowidział na 
jedno oko, co było przyczyną noszenia 
charakterystycznego monokla.
Joanna Morkowiczowa, tłumacząc 
„Chłopców z Placu Broni” oparła się na 
przekładzie niemieckim, ponieważ nie 
znała języka węgierskiego. 
Najbardziej znana powieść Molnára jest 
znana na całym świecie pod tytułem, 
dosłownie przetłumaczonym z oryginału:
„Chłopcy z ulicy Pawła”.  

Pisarz nie posiadał praw autorskich do 
„Chłopców z ulicy Pawła” – powieści, 
która przyniosła mi międzynarodową 
sławę. Odsprzedał je dyrektorowi 
wydawnictwa „Franklin” za kwotę tysiąca
koron, której potrzebował do spłacenia 
długu honorowego. Honoraria za 
powieść oraz jej ekranizację w latach 
trzydziestych otrzymywał wydawca. 
Prawa autorskie do utworu odzyskali 
dopiero spadkobiercy pisarza po upadku
wydawnictwa.

Molnár na własny koszt zakupywał i 
sprowadzał kolejne tłumaczenia 
„Chłopców z Placu Broni”.

„Chłopcy z Placu Broni” pod względem 
ilości wydań w Polsce zajmują drugie 
miejsce i ustępują jedynie „Baśniom” 
Andersena. 



Warto obejrzeć -
„Chłopiec w

pasiastej
piżamie”

Film pt. ,,Chłopiec w pasiastej piżamie'' został 
wyreżyserowany przez Marka Hermana, on także 
opracował scenariusz. Jest to dramat wojenny 
wyprodukowany w 2008 roku w USA oraz Wielkiej 
Brytanii. Głównych bohaterów grają Asa Butterfield, Jack 
Scanlon, Vera Farmiga oraz David Thewlis. Film jest 
adaptacją książki pod tym samym tytułem z 2006 roku.

Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. 
Ośmioletni Bruno razem z rodziną mieszka w Berlinie. 

Jego ojciec należy do armii niemieckiej i pewnego dnia dostaje awans na komendanta 
obozu koncentracyjnego. Ośmiolatkowi trudno było rozstać się z kolegami i przeprowadzić
się na wieś, gdzie nikogo nie znał. Bruno nie uczęszcza do szkoły, ani nie może wychodzić
z domu. Bawi się jedynie na jego własnoręcznie robionej huśtawce i czyta książki, lecz 
szybko zaczyna go to nudzić.

Pewnego dnia podczas odkrywania okolicy – czego nie wolno mu było robić – poznaje 
żydowskiego więźnia obozu – Szmula, był on w podobnym wieku jak Bruno. Chłopcy 
zaczynają rozmawiać, od razu złapali nić porozumienia. Co dziwne, Bruno zazdrości 
młodzieńcowi, że cały dzień biega w piżamie i ma dużo czasu na zabawę. Pewnego razu 
Szmul wyznaje mu, że w obozie rozgrywa się prawdziwy dramat, chłopiec nie może w to 
uwierzyć, ponieważ sądził, ze ludzie tutaj są szczęśliwi.

Między chłopcami zawiązuje się głęboka przyjaźń. Bruno przynosi Szmulowi kanapki i 
czekoladę, grają razem w piłkę. Pewnego razu Bruno postanawia pomóc mu i poszuka 
razem z nim jego ojca, który zaginął gdzieś na terenie obozu. Dostaje taką samą piżamę z
numerem i czapkę jak Szmul. Wykopuje dół pod drutem kolczastym i przechodzi na drugą 
stronę.

Ten film bardzo dobrze ukazuje II wojnę światową i życie w obozie koncentracyjnym 
oczami dziecka. Dostarcza wiele niesamowitych wrażeń i wzruszeń.  Historia trzyma w 
napięciu i pod koniec niezwykle szokuje widza.

Warto obejrzeć!



Cichy bohater – Kuba Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski ur.14 grudnia 1985r. w Truskolasach- polski piłkarz
występujący na pomocy najczęściej prawej,  występuje obecnie w Wiśle
Kraków, którą wspomaga finansowo. Dał jej 2 mln zł i bierze za miesiąc gry
tylko 500 zł. Jest to bardzo szanowany piłkarz grający również w reprezentacji Polski 
Grał w takich klubach jak: KS Częstochowa, Wisła Kraków, Borussia Dortmund, ACF Florentina  YFL 
Wolfsburg.
W latach 2010 2014 kapitan reprezentacji Polski. Uczestnik mistrzostw świata 2018 mistrzostw Europy 2012
i 2016 i rekordzista pod względem występów w biało-czerwonych barwach. 
Dwukrotny laureat plebiscytu piłki nożnej w kategorii piłkarz roku. 
Kuba ma za sobą bardzo ciekawą i ekscytującą historię. Może nie strzelił niewiarygodne wiele bramek, ale 
nie można powiedzieć, że jest niedorajdą. Potrafi pięknie dośrodkować podaniami, jest to po prostu 
zawodnik bardzo uniwersalny, któremu można zaufać. 
Jedynym minusem Kuby jest wytrzymałość, ale jak na starszego piłkarza biega nie najgorzej, pokazuje się 
do podania. Piłkarz miał wzloty i upadki, ale zawsze się podnosił i trenował bardziej i więcej. 
Jerzy Brzęczek ma wielkie szczęście dysponując takim piłkarzem 

Przeszłość… co ukształtowało Kubę?

"Mieszkając za miastem, musiałem od dziecka pokonywać różne przeszkody, aby spełnić swoje marzenia. 
Choć miałem trudniej, nie poddawałem się. To nauczyło mnie wielkiej cierpliwości i konsekwencji 
w działaniu" - mówił w wywiadach piłkarz. Już po pierwszych zmaganiach na boisku świat poza nim 
przestał mieć dla chłopca znaczenie. Jego życie przebiegało według prostego schematu: szkoła, trening, 
powrót do domu późnym wieczorem. Potem m.in. ta rutyna pomogła mu uporać się z traumą po tragicznej 
śmierci mamy.

Zginęła na jego oczach od ran zadanych nożem przez ojca Kuby. Mężczyznę skazano później na piętnaście 
lat więzienia. "Nie jest łatwą sprawą stracić nagle oboje rodziców, kiedy ma się jedenaście lat. Dopiero 
po roku dotarło do mnie, co naprawdę się stało"...
Kuba rzucił treningi w Rakowie Częstochowa i wydawało się, że długo będzie dochodzić do siebie. Przestał 
nawet rosnąć, w ósmej klasie mierzył zaledwie 152 centymetry. Z pomocą przyszli mu wujek Jerzy i babcia 
Felicja. To dzięki nim chłopak wrócił na boisko. "Musiałem dojrzeć i zacząć inaczej myśleć. (...) Ale 
piętno zostanie we mnie do końca życia" - mówi w wywiadach.
Skończył podstawówkę i trafił do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. Miał zostać 
mechanikiem. - To był bardzo grzeczny chłopak. Ale często zwalniał się z zajęć, tłumacząc się treningami 
lub zawodami. Koledzy z klasy usprawiedliwiali jego nieobecności, mówiąc, że jeszcze kiedyś o Kubie 
usłyszę. 

Przyszły gwiazdor faktycznie nie poświęcał czasu nauce, za to na na boisku zachwycał szybkością, techniką 
i inteligencją. 

Kuba Błaszczykowski to jeden z niewielu piłkarzy, który bardzo aktywnie włącza się w pomoc innym. 
Często robi to anonimowo, nie chce rozgłosu i uznania. 

Każdy gol dedykuje swojej nieżyjącej mamie...

Bartłomiej Majda, klasa 5a



Koń by się uśmiał! 

Dziś proponujemy Wam rysunki Pana Jarońskiego.
Wytężcie umysł i zastanówcie się, skąd takie 
podpisy. Powodzenia :)

Jakie drzewo ma głupie pomysły?
- Porąbane

Jak nazywa się chłopiec pijący dużo wody?
- Waterson

Co fryzjerka ma w lodówce?
- Ma szynkę

Co Miś Uszatek je na kolację?
- Pora na dobranoc

Jak nazywa się klej, który nie klei?
- Klejnot

Dlaczego Jasiu tańczy wokół ciasta?
- Bo to jego ulubiony kawałek

Jak nazywa się kot, który leci?
- Kotlecik

Kiedy warszawiak ma rację?
- Mazowsze

Na czym stoi prąd?
- Napięcie

Czemu deszcz poszedł do więzienia?
- Bo napadał.



POLSKA ANGLIA HISZPANIA

Wielki Post LentFastenzeit Cuaresma 

Środa Popielcowa Ash Friday Aschermittwoch Miércoles de ceniza 

Wielki Piątek Good Friday Karfreitag Viernes Santo 

Niedziela Wielkanocna Easter Sundey Ostersonntag Post-Fast-Schnell

Baranek Wielkanocny The Heaster lamb Osterlamm Cordero de pascua 

Jajko Wielkanocne Easter egg Osterei Huevo de pascua 

Kacper Koperek, klasa 6a

KĄCIK POETYCKI
Aforyzmy o wiośnie: 
„W wiosnę budzi się do życia nie tylko

przyroda, ale też twoje serce.”

„Ten każdy tulipan, który otworzy się w

trakcie wiosny, to tak naprawdę każde

marzenie, które zostaje spełnione.”

„ Gdy w prezencie podarujesz komuś piękny

kwiatek, tak naprawdę podarujesz mu swoje

uczucie.”

„Wiosnę trzeba pokochać, a nie tylko przeżyć, bo drugiej takiej wiosny może już nie 

być.”

Alicja Kois, klasa 5d



Sondaż

Od ostatniego numeru próbujemy Was przekonać, że warto uczyć się
matematyki.
W tym miesiącu nasi uczniowie przeprowadzili mały sondaż wśród
uczniów naszej szkoły i zadali dwa pytania:

1) Ile to jest: 2+2x2=?

2) Adam ma 10 lat, jego siostra Ewa jest dwa razy starsza. Ile lat będzie mieć Ewa, kiedy 
Adam będzie miał 20 lat?

WYNIKI

Pierwsze pytanie: Oczywiście prawidłowa odpowiedź to 6. 

Zapytaliśmy 46 uczniów. 30 odpowiedziało poprawnie, 16 nie zastosowało zasady kolejności 
wykonywania działań i udzieliło odpowiedzi, że jest to 8. 

Drugie pytanie: Prawidłowa odpowiedź to 30. To pytanie sprawiło więcej trudności. Zapytaliśmy 
62 uczniów.
32 odpowiedziało poprawnie
30 udzieliło złej odpowiedzi, najczęściej pojawiała się odpowiedź: 40, dwie osoby obliczyły, że jest
to 22 (nie wiemy, jak tego dokonały)

O komentarz do drugiego zadania poprosiliśmy naszą matematyczkę – Panią Marzenę Róg:

Błąd wynika stąd, iż dzieci myślą, że wraz z upływem lat siostra będzie cały 
czas od Adama dwa razy starsza, dlatego odpowiadają 40, gdyż liczą wiek 
Adama za 10 lat i skoro wiedza, że siostra jest dwa razy starsza mnożą razy 
dwa. Niestety, to tak nie działa. Wraz z upływem lat różnica wieku między 
nimi się nie zmienia natomiast iloraz się zmienia. 
A moja rada brzmi : Przede wszystkim trzeba czytać polecenia ze 
zrozumieniem. Mając takie zadanie do rozwiązania najpierw znajdujemy wiek
każdej z osób, a gdy chcemy obliczyć wiek za kilka lat wystarczy, że do wieku
wyjściowego dodamy te kilka lat. 

Oto dowód,  że matematyka przydaje się w życiu



APEL: KORZYSTAJ, NIE NISZCZ!

Redakcja apeluje do wszystkich użytkowników naszych szkolnych

toalet,  aby  szanowali  wspólne  dobro  i  o  nie  dbali.  Z  toalet

korzystają wszyscy. Prędzej czy później, w mniej lub w bardziej

oczywistym momencie przychodzi taka chwila w życiu człowieka,

że  musi  udać  się  do  ubikacji… I  co  widzi?  Pękniętą  deskę,  rozrzucony  papier  toaletowy,  nie

spłukaną wodę… Wstyd pisać dalej. Czy w cywilizowanym świecie tak powinna wyglądać toaleta?

Szanowny Wandalu, czy kiedy łamiesz deskę zastanawiasz się, że za kilka godzin, dni, tygodni

będziesz chciał skorzystać z toalety i zastaniesz ją w opłakanym stanie?

Czy kiedy wyrzucasz do ubikacji cały zapas papieru toaletowego to myślisz o tym, że Ty, Twoja

koleżanka, Twój kolega za moment mogą tu wejść i będą potrzebować tego papieru?

Jeżeli nie przemawiają do Ciebie względy społeczne, to może ockniesz się, kiedy zobaczysz proste

wyliczenie: zakup jednej deski sedesowej to koszt około 40 złotych, zakładając,  że miesięcznie

trzeba wymienić 10 takich desek, daje nam to kwotę 400 złotych 

za 400 złotych można kupić do szkoły:  

-stół do pingponga

- piłkarzyki

- radia do pracowni językowych

- gry edukacyjne 

Rocznie (10 miesięcy szkolnych) kwota ta urośnie do 4000 złotych 

za 4000 złotych można kupić do szkoły:

- nowe przyrządy gimnastyczne

- stojaki na rowery

- udoskonalić monitoring

- odnowić salę lekcyjną

Po 10 latach oszczędzania mamy kwotę 40000 złotych, a za te pieniądze można:

- sfinansować część szafek do szatni

- unowocześnić pracownie

- zrobić remont sali lekcyjnej

ZASTANÓW SIĘ. WARTO?   Pamiętaj, że Twoje czyny świadczą o  Tobie. 

Zostaw toaletę w takim stanie, w jakim chciałbyś ją zastać.


