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 Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium 

paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wielkanoc to święto ruchome, 

a sposób wyznaczania jej daty przyjęto na soborze nicejskim w 325 roku. Ustalono wówczas, że 

święto Zmartwychwstania będzie się obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 

Księżyca. Oznacza to, że najwcześniej Wielkanoc może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 

kwietnia. Wielkanoc 2019 wypada 21 kwietnia, a Lany Poniedziałek 22 kwietnia.  

 W Polsce w niedzielę wielkanocną zaraz po porannej rezurekcji rodzina zasiada do 

uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się 

święconką z koszyczka. W niektórych regionach, np. na Śląsku, rodzice chowali w domu lub w 

ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których 

wyruszały dzieci.  

Tradycje i zwyczaje wielkanocne 

Niedziela Palmowa - symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki 

Tydzień.  

Topienie Judasza - W Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę, symbolizującą Judasza. Po 

przeciągnięciu jej przez całą wieś, wrzuca ją do wody i obrzuca kamieniami do momentu aż pójdzie 

na dno. 

Święconka  - w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na 

świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć zwartość 

koszyczka różni się w zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli 

chleba, kiełbasy i chrzanu. 

http://www.google.com/
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Zakaz pieczenia chleba - w okresie tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiego Tygodnia 

gospodynie nie mogły wypiekać chleba. Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś suszy. 

Dlatego winna gospodyni zostawała ukarana poprzez wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej 

wody.  

Pogrzeb żuru i śledzia - w dawnych czasach okres postu był bardzo ściśle przestrzegany. 

Ograniczano wtedy spożywanie mięsa, cukru, a nawet nabiału. Jedzono praktycznie tylko żur i 

śledzie. Dlatego w Wielki Piątek z radości ku końcowi postu, urządzano tzw. pogrzeb żuru i śledzia. 

Wszyscy mieszkańcy wsi z okrzykami radości zakopywali w przygotowanym dole „znudzone” 

pożywienie, z którym rozstawali się na cały rok. W niektórych regionach Polski zasypywano 

dodatkowo garnek z popiołem, który symbolizował koniec smutku i nadejścia radości. 

Niedziela Zmartwychwstania - Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy – rezurekcji. 

Później cała rodzina zasiada przy stole i spożywa świąteczne śniadanie, które rozpoczyna się 

składaniem życzeń i dzieleniem się poświęconym jajkiem. 

Pisanki - pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolory 

symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu 

krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają radość. W naturalny sposób jajka można 

zafarbować gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu. 

Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek - pogańskie święto, symbolizujące budzenie się przyrody 

do życia oraz oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej oblana panna, 

tym większe szanse na szybkie zamążpójście. 

Opracowała: Monika Jakubska 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego i 
wyjątkowo mokrego Śmingusa Dyngusa oraz samych 

słonecznych i cudownych dni życzy Samorząd Uczniowski 
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Kącik naszych talentów  
 

„Talent to kwestia szczęścia. 

 Najważniejsza w życiu jest odwaga” 

Woody Allen 

 

 Powołując się na powyżej umieszczony cytat, przedstawiamy trzy uczennice klas czwartych, 

które właśnie swoją odwagą odkrywają swoje talenty. Tymi uczennicami są: Julia Kamińska z klasy 

IVA, Jasmina Pudlarz z klasy IVA oraz Gabriela Żelazo z klasy IVB.  Dziewczyny łączy jeden 

wspólny talent i pasja śpiewania, ale oprócz tego realizują się również w tańcu, a na swoich kontach 

mają wiele sukcesów nie tylko szkolnych. 

 Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych koleżanek, które napisały kilka słów o sobie i 

swoich zainteresowaniach: 

 

Julia Kamińska klasa IV A 

 

 Moja przygoda ze śpiewaniem rozpoczęła się w drugiej klasie szkoły 

podstawowej, od kiedy uczęszczam na zajęcia muzyczne do studia wokalnego Magic 

Voice działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.  

 W klasie drugiej reprezentowałam  naszą szkołę podczas 35 Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego w Rybniku-Chwałowicach podczas zmagań 

konkursowych II etapu. Udział w II etapie tego konkursu był dla mnie wielkim 

sukcesem, ponieważ zostałam wybrana spośród kilkuset solistów na podstawie 

przesłanego nagrania, na którym wykonałam dwie piosenki „Dźwiękołapka” i 

„Piosenka domowa”. 

 Trzykrotnie brałam udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej w 

Żorach, gdzie dwukrotnie zdobyłam pierwsze miejsce w kategorii solo, a trzeci raz 

zdobyłam pierwsze miejsce w zespole. 

 Kilkakrotnie brałam udział w festynach osiedlowych, reprezentując zespół 

Magic Voice  oraz naszą szkołę, co było dla mnie dużym wyróżnieniem i przyjemnością. 

 W zeszłym roku wzięłam udział w Czwartym Wojewódzkim Konkursie Wokalnym 

„Karuzela z piosenkami” w kategorii klas 1-3 w Strumieniu, gdzie zakwalifikowałam 

się do konkursu finałowego. W galowym koncercie finałowym, gdzie przewodniczącym 

jury i gościem specjalnym była P. Gosia Andrzejewicz, zajęłam  trzecie miejsce z 

piosenką                          pt. „Samba”. Było to dla mnie wspaniałe  przeżycie. 

 Kolejnym moim  doświadczeniem  muzycznym jest uczestnictwo w Cieszyńskim 

„Teatrze na dłoni” i udział w musicalu pt. „Klucz”, gdzie uczę się aktorstwa, tańca i 

śpiewu. Premiera przedstawienia odbędzie się w Teatrze Adama Mickiewicza w 

Cieszynie w dniu 22.06.2019 r., a spektakle dla szkół odbędą się w dniach 18-

19.06.2019 r., na które serdecznie zapraszam wraz z twórcami naszego projektu.  
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Autor: Julia Kamińska 

Zdjęcia: Pani Aleksandra Kamińska  

 

 

 

Jasmina Pudlarz klasa IVA 

 

 Mam na imię Jasmina. Chodzę do  klasy czwartej. Mam różne zainteresowania,  

którymi są  j. francuski, którego uczę się już drugi rok pod okiem p. Aliny, lubię pływać, 

jeździć na deskorolce, piec babeczki . Gdy mam więcej wolnego czasu uczę się jeździć 

konno.  

 Jednak moją największą pasją jest śpiew. Śpiewam odkąd pamiętam. Od trzeciej 

klasy chodzę na zajęcia dodatkowe ze śpiewu do pani Dagmary Świtacz. Uwielbiam 

chodzić na te zajęcia, bo na nich się relaksuję i robię to co najbardziej lubię. Chodzę 

też na śpiew z zespołem „Mała scena piosenki".  

 Mam niewiele osiągnięć jednak zajęcie pierwszego miejsca na Powiatowym 

Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, podczas którego zaśpiewałam  

piosenkę „11 listopada", a do której przygotowała mnie p. Monika Jakubska, dała mi 

dużo radości i wiary w siebie.  

 Pamiętam mój pierwszy występ na koncercie charytatywnym w Domu Kultury, 

na którym śpiewałam piosenkę „Zima lubi dzieci". Występ ten został nagrodzony 

ogromnymi brawami, dzięki którym poczułam się bardzo szczęśliwa, i który 

spowodował, że śpiewanie stało się moją nawjwiększą pasją. 

 Lubię występować przed publicznością i cieszę się, że mogę dzielić się z 

innymi  moją radością ze śpiewania. 
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Autor: Jasmina Pudlarz 

Zdjęcia: Pani Barbara Pudlarz  

 

 

Gabriela Żelazo klasa IV B 

 Cześć wszystkim! Jestem Gabrysia Żelazo. Mam 10 lat i uczęszczam do klasy 4b naszej 

szkoły. Chciałabym się podzielić z Wami moimi zainteresowaniami i pasjami, którymi jest 

taniec i śpiew. 

  Moje pierwsze kroki taneczne stawiałam już jako 3 latka. Uczęszczałam na taniec 

nowoczesny do „Eksplozji Tańca” w Jastrzębiu Zdroju. Tam właśnie stawiałam swoje 

pierwsze kroki, podczas występów na scenie. Po dwóch latach zmieniłam kierunek tańca na 

Hip-Hop, na który uczęszczam do nadal. Tańczę w formacji TMS działającym w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Żorach. Jest to grupa, z którą wyjeżdżamy na festiwale i konkursy 

taneczne. Reprezentujemy również nasze miasto na różnych pokazach  i występach. Naszym 

ostatnim osiągnięciem było zdobycie drugiego miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca  

„Taki Taniec” w Oświęcimiu. Przede mną kolejny sezon zmagań, konkursów i występów,        

w którym mam nadzieję na kolejne nagrody i sukcesy. Trzymajcie kciuki!!! Ruszamy już             

6 i 7 kwietnia. 

 Drugą moją wielką pasją stał się śpiew. „Odkryła” mnie Pani Wicedyrektor Monika 

Jakubska . Pani Monika zgłaszała mnie do różnych konkursów np. recytatorskich, w których 

też zdobywałam moje drobne sukcesy, lecz w trzeciej klasie Pani Monika zorganizowała 

jasełka klasowe, w których zaśpiewałam kolędę „Lulajże Jezuniu” i wtedy właśnie zaczęła 

się moja przygoda ze śpiewem. Wszyscy bardzo chwalili mój występ i Pani Monika 

zaproponowała mi, abym reprezentowała szkołę na Powiatowym Konkursie Piosenki 

Patriotycznej. Niestety nie udało mi się, jak na razie, zdobyć żadnego miejsca, ponieważ w 

kategorii soliści jest bardzo duża konkurencja. Ale nic straconego, ponieważ kolejny konkurs 

przede mną. Już 9 maja 2019 r. jest kolejna edycja Powiatowego Konkursu Piosenki 

Patriotycznej, w którym będę brała udział . Liczę na to, że determinacja i zaangażowanie 
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moje i Pani Moniki, która zawsze pięknie mnie przygotowuje, odniesie w końcu sukces.  

Dodatkowo od września 2018 roku uczęszczam na lekcje śpiewu z Małą Sceną Piosenki Mok 

Żory, w której ćwiczę pod bacznym okiem Pani Dagmary Świtacz. Występujemy na różnych 

koncertach i występach w Żorach. Braliśmy udział w Koncercie w setną rocznice odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, a także w koncercie charytatywnym. Indywidualnie brałam 

udział w eliminacjach do 9 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Filmowej i Miusicalowej 

FIM Żory w grudniu 2018 r. Wystąpiłam również w eliminacjach do 28 Międzynarodowego 

Festiwalu Piosenki Żory.  

 Dodatkowo biorę udział  w różnych innych konkursach szkolnych i nie tylko, np. 

plastycznych, wiedzy o Żorach, matematycznym itp. Bardzo lubię uczestniczyć w takich 

przedsięwzięciach, ponieważ lubię zdobywać nowe doświadczenia, a co najważniejsze, 

pozwala mi poznawać siebie i nabierać wiary we własne umiejętności.  

 To tyle. Trzymajcie za mnie kciuki i sami bierzcie swój wolny czas „za rogi”. 

Angażujcie się w swoje pasje. Naprawdę warto!!!!! 

         

Autor: Gabriela Żelazo 

Zdjęcia: Pani Marta Żelazo 

 

 Dodam jeszcze, że dziewczynki w bieżącym roku szkolnym reprezentowały naszą szkołę 

podczas zimowego koncertu, który odbył się na żorskim rynku, a co najważniejsze, zaśpiewały 

wspólnie Hymn Polski, który był otwarciem uroczystej gali wręczenia nagród Powiatowych 

Konkursów Patriotycznych: recytatorskiego i piosenki patriotycznej, która zorganizowana była z 

okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas której honorowymi gośćmi byli 

m.in. Prezydent Miasta Żory Pan Waldemar Socha oraz inni przedstawiciele władz miasta.  
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Gratulujemy dziewczynkom odwagi w realizacji swoich pasji i życzymy dalszych sukcesów. 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Kolejny fragment książki Mileny Szkup „Magiczna podróż Mimi”.  

 

Milena Szkup 

 

„MAGICZNA PODRÓŻ MIMI” 

 

Chwilę później, na horyzoncie z przodu pojawił się cel podróży - Wyspa 

żółwi Caretta Caretta. Mieli jeszcze kawałek do przepłynięcia, ale niecierpliwa 

dziewczynka ciągnąc ojca za rękę poprosiła go, aby poszedł z nią wypatrywać 

żółwi w nadziei, że to ona będzie pierwszą, która je ujrzy. 

Usiedli na dziobie statku trzymając się zamontowanych tam relingów             

i racząc cudną morską bryzą przyglądali się błękitowi głębi i drobniutkim falom 

rozbijanym przez sunący po nich statek. Zbliżali się coraz bardziej do celu, lecz 

w tym czasie nie udało się dojrzeć żadnego, nawet najmniejszego śladu obecności 

żółwia. Dziewczynka siedziała coraz bardziej zaniepokojona i zasmucona tym 

faktem, obawiając się, że może jej się nie udać zobaczyć upragnionego widoku. 

Zauważył to Kapitan statku i podszedł do dziewczynki, pytając skąd wziął 

się smutek na jej twarzy. Dziewczynka nie zrozumiała dokładnie, o co chodzi 

Kapitanowi, ale z pomocą przyszedł tata, który przetłumaczył wszystko i opisał 

całą sytuację. 

- Nie martw się. Na pewno uda ci się zobaczyć jakiegoś - powiedział 

Kapitan, ale pamiętaj o tym, że ich zwyczajem jest unikanie ludzi, na plaży 

pojawiają się tylko nocą, a w ciągu dnia przemierzają bezkresy morza. Ale nie 

trać wiary. One pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, ku radości 

ludzi takich jak ty - tych, którzy bardzo chcą je zobaczyć. Trzymam kciuki - 

powiedział Kapitan! 

Słowa Kapitana zadziałały na dziewczynkę magicznie i natychmiast 

wyostrzyła wszystkie swoje zmysły. Zaczęła się rozglądać z tak niesamowitą 

wiarą w sukces, że nikt i nic nie byłoby w stanie jej odwieść od celu, który sobie 

założyła. 

Dopływali właśnie do przystani, wokół której woda stała się tak 

krystalicznie czysta, że gdyby nie fale, to nikt by nie uwierzył, że coś może dzielić 

łódź z dnem morza. Woda nabrała koloru przeźroczystego turkusu i każdy element 

dna był idealnie widzialny. Zauroczona tym niewiarygodnym widokiem 

dziewczynka zapomniała na chwilkę o żółwiach i otaczającej ją rzeczywistości. 

Zaczęli cumowanie. Kapitan rozkazał wyłączyć silniki, obrócić łódź o 180 

stopni, aby na wiosłach, rufą dopłynąć do pomostu, przy którym przymocowane 

były również inne łodzie. 

W tej samej chwili dziewczynka zorientowała się, że są już prawie na 

miejscu, a ona nadal nie zobaczyła upragnionego widoku. 
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Część z osób znajdujących się na łodzi zaczęła przygotowywać się do 

wysiadania, gdy nagle Mimi zauważyła cień przemieszczający się w niegłębokiej 

wodzie. Przemieszczał się tuż pod jej okiem z przodu stateczku. Nie wiedziała 

czy krzyczeć z wrażenia, czy poczekać aż upewni się, co to tak naprawdę jest. 

Obserwowała uważnie przepływający obiekt przypominający żółwia, którego 

chciała bardzo zobaczyć. I to był on!!!! 

Stojący obok niej rodzice nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Pod nimi 

przepływał przecudny, ogromny żółw. Był to długo wyczekiwany przez nią widok. 

Brązowo-czerwono-żółta skorupa żółwia wyglądała na tle piaszczystego dna i 

turkusowej wody magicznie. Dziewczynka zaniemiała na chwilkę. Zamiast 

krzyczeć z radości, uczciła ten przepiękny widok milczeniem i zachwytem, który 

w całym zgiełku gotowych do wysiadania z łodzi pasażerów, zauważyli tylko jej 

rodzice i zerkający na nią, co jakiś czas Kapitan. Nie chciał zburzyć dziewczynce 

chwili radości i dlatego, ku jej zadowoleniu, nie obwieścił pozostałym pasażerom 

tej cudnej wiadomości. Żółw należał tylko do niej! 

Kilka sekund później, żółw wyłonił się na powierzchnię wody, by 

zaczerpnąć powietrza i w tej samej chwili został zauważony przez wysiadających 

pasażerów. 

Magiczna chwila minęła. 

Na statku wśród pasażerów zaczął się chaos. Wszyscy zaczęli robić zdjęcia, 

ale w tym samym momencie żółw postanowił schować się w bezpiecznej dla 

niego wodzie i ślad po nim powolutku zaczynał znikać. W tym samym momencie 

z oczu dziewczynki do wody spadła łza, która była oznaką jednocześnie radości 

oraz wzruszenia, spowodowanego spotkaniem z tak niewiarygodną istotą. 

Wśród pojękiwań i niezadowolenia uczestników wycieczki, tylko ona była 

zachwycona i nic nie mogło zmącić jej radości i szczęścia. 

Wysiadali. 

Zaczepił ją Kapitan, mówiąc w języku odrobinę zrozumiałym dla niej, że 

jest niesamowitą szczęściarą, i że on zna tego żółwia i widywał go już wcześniej. 

Nadał mu kiedyś imię Franek na cześć literki F w kształt, której ma poukładaną 

skorupę. Rzeczywiście oczami wyobraźni dziewczynka przypomniała sobie, że 

tak wyglądała jego skorupa. Uśmiechnęła się do Kapitana, a on zrozumiał, że to 

prawdopodobnie jest najszczęśliwszy pasażer, jakiego kiedykolwiek miał okazję 

przewozić na swoim pokładzie. 

 

Kapitan na pożegnanie życzył wszystkim cudownego wypoczynku                   

i relaksu na wyspie oraz oznajmił, że spotykają się za kilka godzin w tym samym 

miejscu, w którym się rozstają. Puścił oczko do wysiadającej Mimi. Ona 

wiedziała, że Kapitan to jej bratnia dusza i prawdopodobnie, jako dziecko też to 

przeżył i jest w stanie wyobrazić sobie, co może czuć w tej danej chwili. On 

natomiast cieszył się, że może być częścią jej wielkiej przygody. 

Czas relaksu i odpoczynku na niebiańskiej plaży dobiegał końca. Kilka 

godzin spędzonych w rajskich warunkach spowodował, że żadnemu                             

z uczestników nie śpieszne było opuszczać miejsca, w którym mogliby zostać do 
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końca życia. Tylko dziewczynka, pomimo cudownie spędzonych z rodzicami           

i poznanymi na miejscu rówieśnikami chwil, marzyła o powrocie na łódź                     

i ponownym spotkaniu z Frankiem. Nie wiedziała jednak, że będzie miała okazję 

na to wkrótce, lecz nie w tak sprzyjających okolicznościach, o jakich myślała.  

Marzył się jej cudowny, spokojny rejs w towarzystwie żółwia, ale rzeczywistość 

wkrótce miała zweryfikować jej wyimaginowane dziecięce marzenia. 

Pełna radości i entuzjazmu wsiadała na łódź. Kapitan, jak na dżentelmena 

przystało, podał jej dłoń podczas wsiadania i przywitał ją słowami, których 

niewątpliwie nikt się nie spodziewał. 

- Wsiadaj młoda damo - powiedział, po czym skłonił się i uśmiechnął. Była 

zauroczona jego zachowaniem, natomiast on poczuł się szczęśliwy mogąc służyć 

jej podczas tej wyprawy. 

Ten rejs niewątpliwie miał być dla nich wyjątkowy. Czuli, że najciekawsze 

jest jeszcze przed nimi. Dlatego też zakasał rękawy i zaczął bardzo mocno 

przygotowywać łódź do wypłynięcia w powrotny rejs do miejsca, z którego 

dzisiaj rano wyruszyli. Radością dla niego była podróż i świadomość, że tak 

niewiele dając od siebie, tak wiele radości mógł sprawić swojej wyjątkowej 

pasażerce. 

Ruszyli spokojnie odbijając od pomostu. Na wyspie przez cały dzień 

dmuchał lekki południowy wiatr, kojący odczucie upału, który przez cały czas 

towarzyszył gościom odpoczywającym w tym miejscu. Łódź delikatnie 

poruszana wiosłami i falami wypływała na otwartą przestrzeń. Pasażerowie ze 

smutkiem w oczach spoglądali na oddalający się ląd, z którego przed kilkoma 

chwilami zeszli. Wśród nich siedziała także Mimi z rodzicami dzieląc się 

wrażeniami z dzisiejszego pobytu na wyspie. Gdzieś w głowie nadal świtała jej 

myśl o Franku i niesamowitym spotkaniu. Wypatrywała go przez burtę, przy 

której usiedli, ale nigdzie go nie było. 

I tak miałam dużo szczęścia-pomyślała. 

- Silniki włącz! - krzyknął Kapitan i od tej chwili łódź przyśpieszyła. 

W miarę jak łódź płynęła, coraz szybciej zmagała się raz po raz z falami, 

które powodowały zauważalne, ale przyjemne kołysanie. Nie przeszkadzało to 

nikomu na łodzi, co wykorzystał Kapitan i podchodził do każdego po kolei, żeby 

zagadać, zapytać o wrażenia z wyprawy. Tak przeleciała pierwsza część podróży. 

Wyspa żółwi zaczęła znikać z pola ich widzenia. Oddalali się coraz bardziej 

i wiara w spotkanie z Frankiem znikała z każdą chwilą. Wypłynęli na otwarte 

morze. 

Ciąg dalszy nastąpi……. 
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Wywiady z nauczycielami 

Dla bieżącego numeru naszej gazetki, wywiadu udzieliła Pani Jolanta Ryba – 

nauczycielka religii i opiekunka Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.  

 
Maja Korbecka: Czy lubi Pani prace z dziećmi? 

 

Pani Jolanta Ryba: Gdybym jej nie lubiła z pewnością nie pracowałabym w szkole. Praca z dziećmi 

jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Jest to spotkanie z różnymi osobowościami. W szczególności 

dobrze pracuje się gdy uczniowie są aktywni, weseli i mają pozytywne nastawienie. 

 

Maja Korbecka: Co było najtrudniejsze, gdy zaczęła Pani pracę w szkole? 

 

Pani Jolanta Ryba: Hmm… w której szkole? :) W naszej szkole uczę piąty rok. Wcześniej 

pracowałam w SP – 14 – uczyłam klasy starsze, następnie w Gimnazjum nr 3. Przejście do szkoły 

podstawowej było dla mnie dużym wyzwaniem. Pierwszy miesiąc był bardzo trudny. Młodszym 

dzieciom należy poświęcić więcej czasu niż gimnazjalistom. Ich problemy i oczekiwania są zupełnie 

inne od młodzieży. Okazało się, że wszystkie trudności ,,były w mojej głowie’’. Wystarczyło zmienić 

tok myślenia. Obecnie mogę powiedzieć, iż zmiana pracy na szkołę podstawową była dobrym 

wyborem. 

 

Maja Korbecka: Czy dużo zmieniło się w szkole od kiedy Pani zaczęła prace? 

 

Pani Jolanta Ryba: Z pewnością widać postęp technologiczny. Wprowadzono dzienniki 

elektroniczne, tablice interaktywne. Wielu nauczycieli korzysta z internetowych pomocy 

edukacyjnych. 

 

Maja Korbecka: Czy jako nauczycielka zmieniłaby Pani przedmiot nauczania? 

 

Pani Jolanta Ryba: Nie, nie zmieniłabym. Swoją prace traktuję jako powołanie. Uważam, że 

katecheza to człowiek, który nie tylko jest nauczycielem, ale towarzyszem ucznia. Cenna jest dla 

mnie radość dzieci gdy przystępują do sakramentów. Taką samą wartość ma dla mnie moment, gdy 

widzę uczniów w kościele. 

 

Maja Korbecka: Czy zanim wybrała Pani zawód nauczyciela, myślała Pani o innym  zawodzie? 

 

Pani Jolanta Ryba: Nie myślałam nigdy o innym zawodzie. Zawsze chciałam pracować z dziećmi, 

po zdaniu matury miałam dylemat – wybrać wychowanie przedszkolne czy pedagogikę religijną. 

Zdecydowałam się na pedagogikę i nie żałuję mojego wyboru. 

 

Maja Korbecka: Czy ma Pani jakąś pasję? 

 

Pani Jolanta Ryba: Rower to moja wielka pasja. Każdą wolną chwilę spędziłabym na trasie 

rowerowej. Lubię odkrywać nowe miejsca, niedostępne dla ludzi poruszających się samochodem. 

Jazda drogami leśnymi relaksuje mnie najbardziej, bo przypomina mi moje rodzinne strony. 

 

Maja Korbecka: Bardzo dziękuję za wywiad. 

Wywiad przeprowadziła Maja Korbecka z klasy VII B. 
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Okiem Czytelnika 

 
 Z przyjemnością informujemy, iż w naszej szkole, w kąciku czytelniczym pod 

schodami, powstała bookcrossingowa półka dla uczniów pod nazwą  „Sztafeta 

czytelników”. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą podzielić się z innymi swoimi 

książkami do przynoszenia ich do biblioteki. Każda książka, zanim trafi na półkę 

naszej Sztafety, zostanie zarejestrowana na stronie bookcrossingu i opatrzona 

specjalną etykietą rozpoznawczą z nadanym numerem BIP, który ułatwia identyfikację 

książki i umożliwi śledzenie jej późniejszej wędrówki. 
 

BOOKCROSSING CO TO TAKIEGO? 
Niecodzienne zjawisko, mające na celu zjednoczenie miłośników czytania. 

 

               Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez 

nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach 

Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. Swój 

pomysł nazwał bookcrossingiem. 

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również 

na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), 

po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania  te mają na celu stworzenie 

przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart 

bibliotecznych. 

 Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki 

powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej 

podróży  ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami  na półkach, stają się 

ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują. 
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Co daje mam bookcrossing?             

 Bookcrossing  pozwala dzielić się książkami, stwarza możliwość wymiany na inne, daje 

szansę czytania tym, których nie stać na zakup książek,  powoduje, że książki są w ciągłym obiegu, 

umożliwia śledzenie wędrówki książek, gdyż dzięki internetowemu systemowi monitoringu stwarza 

możliwość obserwowania drogi uwolnionego tomu. 

 Bookcrossing to  bezinteresowna przyjemność dzielenia się literaturą, budowanie więzi 

między czytelnikami, skuteczny sposób integracji. 

Potencjał bookcrossingu jest przeogromny, musimy go mądrze wykorzystać! 

Miliony pasjonatów. 

 Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czytania na całym świecie. Aktualnie po 132 

krajach podróżuje 12 226 380 mln tomów, które uwolniło ponad 1,8 mln czytelników. W polskim 

serwisie bookcrossing.pl zarejestrowało się 60 tysięcy 022 użytkowników, a w oficjalnym 

obiegu jest 300 232 książek (dane z dn. 22.11.2017r).  Statystyki napawają optymizmem, świadczy 

to o popularności ruchu w Polsce i na świecie. To satysfakcjonuje! 

Dane te  nie oddają  jednak  skali zjawiska. Pokazują  głównie ludzi młodych, oswojonych                                   

z technologiami, a bookcrossing to także i osoby  nieobeznane                                                                                                  

z komputerem,  jednakże  wymieniające  się między sobą książkami. Działa  ponad 17 tys. półek  i 

regałów bookcrossingowych, na których można zostawić książki lub je stamtąd wypożyczyć. 

Funkcjonują w bibliotekach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, klubach młodzieżowych, 

biblioteczkach plenerowych, pubach i restauracjach, ośrodkach zdrowia, centrach handlowych czy 

na szlakach turystycznych. 

 

Ruch bookcrossingowy  zyskuje sympatyków i  dużą przychylność społeczeństwa. 

Cieszy nas, że idea  znajduje  propagatorów i  kontynuatorów. Rosnąca popularność tego zjawiska w 

Polsce mówi sama za siebie. Zdecydowanie jest pozytywna tendencja  do uwalniania książek, ludzie 

chętnie dzielą się książkami, które przeczytali. 

Z bookcrossingiem związane są też takie akcje, jak:  Drugie życie książki, rajd rowerowy Odjazdowy 

Bibliotekarz, Uwolnij książki dla malucha, Wolna Książka – Bookcrossing na UŚ,  Książka w 

podróży – Bookcrossing na polskich dworcach  czy  Książki na  krańcu świata. 

Źródło: Koordynator BooKcrossing.pl Jolanta Niwińska 

 

Najciekawsze miejsca bookcrossingu na świecie 

http://bookcrossing.pl/
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Kącik bookcrossingu w naszej szkole 
 

Sztafeta Czytelników  

                                        zaprasza do czytania 
 

1. Zabierz książkę do domu. 

2. Wejdź na stronę bookcrossing.pl: 

           - otwórz okno „znalazłem książkę”, 

           - wpisz numer BIP znalezionej książki 

                 /znajdziesz go na wewnętrznej stronie okładki/. 

3. Przeczytaj książkę. 

4. Wejdź na stronę bookcrossing.pl: 

           - załóż konto,   

           - otwórz okno „uwolnij książkę”, 

           - wybierz opcję „książka posiada numer BIP”, 

           - wpisz numer BIP uwalnianej książki.   

5. Przynieś książkę z powrotem i zostaw dla innych. 

6. Zabierz kolejną książkę do domu. 

7. Jeśli chcesz „uwolnić” swoją książkę, przynieś ją do biblioteki.   

        

W razie wątpliwości, szukaj pomocy w szkolnej bibliotece. 

 

                  

 

Opracowała: Monika Jakubska przy współpracy z P. Danutą Grodoń-Śliwińską 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc KWIECIEŃ 

 "Kwiecień plecień poprzeplata,  

trochę zimy trochę lata" 
 

1 

Dzień 

niebieskiej 

koszulki 

 

2 

Dzień 

trampek 

3 

Dzień koloru 

zielonego 

4 

Dzień 

plecaka 

5 

Dzień jabłka 

 

 

6 

 

 

Weekend 

7 

 

 

Weekend 

8 

Dzień piłki 

 

9 

Dzień 

brokatu 

 

10 

 

 

Rekolekcje 

11 

  

 

Rekolekcje 

12 

 

 

Rekolekcje 

13 

 

 

Weekend 

14 

 

 

Weekend 

15 
Egzamin 

Ósmoklasisty 

 

16 
Egzamin 

Ósmoklasisty 

 

17 
Egzamin 

Ósmoklasisty 

 

18 

Przerwa 

świąteczna 

19 

Przerwa 

świąteczna 

20 

Weekend 

21 

Wielkanoc 

22 

 

 

Lany 

Poniedziałek 

23 

 

 

Przerwa 

świąteczna 

24 

Dzień 

orzeszków 

 

25 

Dzień latarki 

26 

Dzień 

dresów 

 

27 

 

 

Weekend 

28 

 

 

Weekend 

29 

Dzień bluzy 

 

 

 

30 

Dzień 

Plasteliny 

 

 

     

Opracowała: Zuzanna Korbecka 
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Dzień Trampek 
 

 Gumowe podeszwy w obuwiu wprowadził Wait Webster, pierwszą firmą 

wytwarzającą buty sportowe była firma Josepha Williama Fostera w Baulton - 

założona w 1890, ale trampki wymyślonego w USA, pierwsze trampki nazywały się 

All Stars, a znakiem firmowym była gwiazda na kostce. W latach 50 i 60 XX w. 

trampki stały się ulubionymi butami nastolatków. 

 

 

 

 
Opracowała: Maja Korbecka 
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Humor :) 
1. 

- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach wybuchowych! 

- Tak, to bardzo ciekawe. A na którą jutro idziecie do szkoły. 

- Do jakiej szkoły? 

 
2. 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 

- Mamo dostałem 5 w szkole 

- Naprawdę? 

Jasiu: 

- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii, i jedynkę z Polskiego… 

2+2+1=5 

 
 

Coś dla umysłu  
 

ZNAJDŹ  RÓŻNICE 

 
 

Opracowały: Weronika Górska i Oliwia Mehlich 
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Przepisy dla każdego  
 

I jak Wasze postępy w pieczeniu ciast? W tym numerze, jak na zbliżające się święta 

przystało, podajemy przepis na babkę wielkanocną. W tej babce jest fajne to, że nigdy nie wiemy 

jak będzie wyglądała w przekroju. Jaki nam wzorek wyjdzie. Babka jest naprawdę pyszna i łatwa :) 

Smacznego . 

 

Babka Wielkanocna 

 

Składniki 

 

4 jajka 

3/4 szklanki cukru  

1,5 szklanki mąki (szklanka 250ml) 

2 łyżeczki proszku do pieczenia  

8 łyżek wody  

8 łyżek oleju  

łyżka kakao  

 

Sposób wykonania 

 

Całe jajka ubijamy z cukrem na pianę - robimy to około 10 minut. Następnie dodajemy mąkę i proszek 

do pieczenia. Całość miksujemy, dodajemy olej oraz wodę - miksujemy. 

Dużą formę na babkę smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką tartą. 

2/3 ciasta wylewamy, zaś do reszty dodajemy kakao. Całość miksujemy, i wylewamy do formy. 

Pieczemy około 20-30 minut w temp. 180 stopni. Ostudzoną babkę polewamy polewą lub lukrem i 

dekorujemy według własnego uznania.  

 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 

 


