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Rok szkolny 2021/2022 

ze stołówką szkolną  
 

 

  

 „Kuchnia, kuchnia jeść nam się chce; w żołądku piszczy, zdrowie się niszczy, 

kuchnia, kuchnia jeść nam się chce” – chyba wszyscy znają słowa tej piosenki, która 

symbolizuje chęć zjedzenia pysznego posiłku. I takiego nie brakuje w naszej szkole. 

Nasza stołówka szkolna cieszy się dużym zainteresowaniem, a panie pracujące w 

kuchni ogromnym szacunkiem i wdzięcznością za pyszne obiady.  

 

Szefową naszej piętnastkowej kuchni jest 

Pani Urszula, która codziennie wita 

wszystkich szerokim uśmiechem i otwartym 

sercem.  

 

 

 

 

 

 

Panią Ulę wspierają panie: 

Małgosia, Kasia, Monika, Ania i 

Krysia, bez których nie byłoby 

możliwe ugotowanie takiej ilości 

posiłków.  
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Wszystkie wymienione 

panie codziennie rano 

rozpoczynają gotowanie 

dla ponad 300 naszych 

uczniów, którzy nie mogą 

się doczekać aż wybije 

godzina, w której zjedzą 

przepyszny obiad.  

 

W naszej kuchni można zjeść pyszne naleśniki, kluski na parze, kluski śląskie, 

pierogi, soczyste mięso z sosem, fasolkę po bretońsku, bigos, łazanki, a także 

najbardziej ulubione przez uczniów spaghetti boloneze. Codziennie możemy zjeść 

inną zupę, a także bardzo zdrowe surówki. Pytając Pani Urszuli co dodaje, aby 

potrawy były takie pyszne, odpowiada: „Codziennie dodaję szczyptę serca”. Jeżeli 

jest to podstawowa przyprawa każdego dania, to nie dziwię się, że są one bardzo 

dobre .   

 Wszystkie Panie pracujące w naszej kuchni dbają o to, aby na stołówce 

panowała miła i przyjazna atmosfera, a zapachy przyciągały wszystkich wielbicieli 

szkolnej stołówki.  

Życzymy wszystkim paniom, 

dbającym o nasze pełne brzuszki, 

dużo zdrowia, wytrwałości, 

nieustającego uśmiechu, a was 

drodzy uczniowie proszę o 

okazywanie wdzięczności za 

ogrom wkładanej pracy, którym 

będzie codzienny uśmiech i tak 

proste słowo „DZIĘKUJĘ”. 

Opracowanie: Monika Jakubska  
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Znaki zodiaku 
 

 W MARCU 

 

 
 

  

Marzec to piękny miesiąc, w trakcie którego następuje równonoc wiosenna. To 

właśnie wówczas rozpoczyna się astronomiczna wiosna i trwa aż do przesilenia 

letniego. Jeśli czyimś miesiącem urodzenia jest marzec, to jaki znak zodiaku posiada 

ta osoba? Znak zodiaku z marca to Ryby lub Baran. Pierwszy znak jest znakiem 

wodnym, nieco nerwowym i bardzo wrażliwym, choć wyjątkowo utalentowanym 

artystycznie. Z kolei Baran to przeciwieństwo Ryb. Łączy ich może jedynie 

nerwowość, choć u Barana jest ona raczej rodzajem gwałtowności, natychmiastowej 

reakcji i wynika z braku cierpliwości. To znak ognisty, który rozpoczyna 

astrologiczny rok. Jeśli chodzi o marzec, zodiak kończy się więc właśnie w tym 

miesiącu roku – wraz ze znakiem Ryb. Rozpoczyna się kolejny rok astrologiczny, 

gdy Słońce wchodzi do znaku Barana. 
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Gdy miesiącem czyjegoś 

urodzenia jest marzec, jaki ma 

znak zodiaku taka osoba? Jeśli 

urodziła się w pierwszej części 

miesiąca, z pewnością jest Rybą. 

Jest to znak uznawany za 

podatny na wpływy, chwiejny, 

nerwowy i sentymentalny, ale 

również kreatywny, empatyczny i 

wrażliwy. Jest to 12 astrologiczny znak zodiaku, który kończy rok astrologiczny. 

Osoby posiadające Słońce w Rybach kierują się w życiu intuicją, ulegają wpływom 

innych i w związku z tym niestety często zmieniają zdanie. Jeśli jednak zdecydują się 

na pracę w zawodzie związanym ze sztuką, mogą stać się wybitnymi pisarzami, 

piosenkarzami czy malarzami – są bowiem bardzo uduchowione i mają artystyczne 

talenty. 

 

 

Z kolei Baran, w którego znak 

Słońce wchodzi 20 lub 21 marca 

(zależy to od rocznika) to człowiek 

czynu. Głośny, popędliwy, waleczny. 

To jeden ze znaków żywiołu ognia, 

który sprawia, iż osoby urodzone w 

tym okresie są energiczne, pewne 

siebie i bardzo bezpośrednie. Na 

wszelką niesprawiedliwość reagują 

od razu i brak im zdolności dyplomatycznych. Są to jednak osoby szczere, ambitne, z 

ogromną siłą przebicia, które mogą daleko zajść w życiu.. 

 
Źródło: rodzice.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska   
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Dzień Kobiet  
Kiedy obchodzimy Dzień Kobiet? 

 
Święto obchodzone co roku 8 marca od 1910 roku. Pierwszy Dzień Kobiet 

obchodzony był 28 lutego 1909 r.  

 

 

 

Jak obchodzimy 
Dzień Kobiet? 

 
Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, 

koleżankom, a nawet córkom kwiaty i drobne podarunki. 

 

Krótka historia tego święta  

 
 Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych 

w Ameryce Północnej i Europie. Najwcześniejsze obchody Dnia Kobiet odbyły się 

28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku. Zorganizowany został przez Socjalistyczną 

Partię Ameryki. W sierpniu 1910 roku zorganizowano Międzynarodową 

Socjalistyczną Konferencję Kobiet. Niemieckie delegatki Clara Zetkin, Käte Duncker, 

Paula Thiede i inne, zainspirowane częściowo przez amerykańskie socjalistki, 

zaproponowały ustanowienie corocznego „Dnia Kobiet". Po rewolucji 

październikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina do 

ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem w Rosji. 8 maja 1965 roku dekretem 

Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od 

pracy. 
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DZIEŃ MĘŻCZYZN  
Kiedy obchodzimy Dzień Mężczyzn? 

 
Dzień ten jest corocznie obchodzony 10 marca. Tradycja ta została zapoczątkowana 

w 1999 r. w Trynidadzie i Tobago. 

 

 

 
Jak obchodzimy Dzień Mężczyzn? 

 
Mężczyźni tak jak kobiety w Dzień Kobiet otrzymują od znajomych kobiet drobne 

prezenty. 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ZARÓWNO KOBIETOM JAK I 
MĘŻCZYNOM W TYCH DNIACH ŻYCZY  

SAMORZĄD SZKOLNY. 
 
 
 

 

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 

Źródło: internet 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

Marzenie każdego sportowca 

 
 

 

 Najważniejsza na świecie impreza sportowa? 

Mam nadzieję, że znacie odpowiedź na to pytanie?....... oczywiście Igrzyska 

Olimpijskie. 

 Każdy zawodnik, zajmujący się na poważnie swoją dyscypliną sportu marzy, 

śni i często wyobraża sobie swoją obecność na jedynej i niepowtarzalnej arenie, gdzie 

może się zmierzyć z rywalami najlepszymi na świecie. Igrzyska Olimpijskie to 

impreza sportowa, która przyciąga wszystkich na całym świecie. Dla sportowca jest 

to ogromne wyróżnienie i bardzo trudny sprawdzian. To największe spotkanie 

najlepszych z najlepszych uprawiających sport i odbywa się co cztery lata, a okres 

przygotowań to Olimpiada. Dla pierwszej trójki przewidziane są przepiękne  medale i 

oczywiście nagrody pieniężne. Na każdych Igrzyskach medale wyglądają inaczej, ale 

jest wspólna cecha tych nagród - grubość muszą mieć co najmniej 3mm i 60mm 

średnicy. Wspólnym elementem Igrzysk jest maskotka, która zazwyczaj jest związana 

z kulturą gospodarzy. 

 Kto może wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich? W wielu dyscyplinach 

limitem wiekowym jest 16 lub 18 lat. Wszystko zależy od dyscypliny jaką uprawia 

zawodnik. Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić są osiągane wyniki sportowe. 

Najprościej, należy być najlepszym zawodnikiem danej dyscypliny w swoim kraju. 

Kolejnym elementem może być wypełnienie minimum. Co to takiego? 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ustala wynik, w jakim musi się zmieścić 

zawodnik, aby mógł starać się o start w Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście 

minimum nie dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych. Jak z pewnością wiecie, 
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Igrzyska Olimpijskie dzielimy na letnie i zimowe. W tym roku odbyły się Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Mają one zdecydowanie krótszą historię od letnich. 

Pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 1924 roku, a pierwsze letnie w 

1896 roku. W tegorocznej Olimpiadzie, w kadrze Polski znalazło się 30 mężczyzn i 

27 kobiet, którzy spełnili swoje marzenie. Braliśmy udział w 57 konkurencjach z 109 

jakie się odbyły. Zdobyliśmy jako kraj jeden medal w kolorze brązowym, który 

wywalczył Dawid Kubacki – skoczek narciarski. Temat Igrzysk Olimpijskich jest tak 

naprawdę nieskończony. W tym krótkim artykule przedstawiłam tylko małą cząstkę 

tego, co dotyczy tej niesamowitej i pięknej uczty dla każdego kto choć raz poczuł 

"ducha sportu". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec chcę zaproponować Wam krótki quiz olimpijski: 

1. Którymi z kolei były Igrzyska Olimpijskie w Pekinie odbywające się w tym roku? 

 

a) XXVII 

b) XXIX  

c) XXIV 

 

2. Jak długo trwała rywalizacja sportowców podczas tegorocznych Igrzysk? 

 

a) 5 dni 

b) 36 dni 

c) 17 dni 

 

3. Spróbuj wymienić przynajmniej 5 polskich olimpijczyków, którzy uczestniczyli w 

IO w Pekinie różnych dyscyplin. 

 

4. Co łączy, a co różni te  zimowe konkurencje sportowe - saneczkarstwo i skeleton 
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Odpowiedzi: 

1. c 

2. c 

3. np. Zbigniew Bródka, Kamil Stoch, Andżelik Wójcik, Monik Hojnisz-Staręga, 

Izabela Marcisz, Maryna Gąsienica-Daniel, Klaudia Domaradzka. Każde nazwisko 

sportowca jakie znacie, a brał udział jest oczywiście prawidłowe. 

 

4. Te dwie dyscypliny łączy miejsce, na którym się odbywają - tor lodowy oraz o 

zwycięstwie decyduje łączny czas dwóch ślizgów.  Różnica - w saneczkarstwie 

zawodnicy jeżdżą w pozycji na plecach, a w skeletonie na brzuchu. 
 

Opracowanie: Hanna Zyg 
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Oscarowe „O kiem Ucznia”  
 

  

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 

   

 
                        “Film buduje się z wielu maleńkich kawałków, bardzo 

 ostrożnie, aby nie zburzyć delikatnej struktury”. 
 Renée Zellweger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gala rozdania nagród Akademii Filmowej 2022 coraz bliżej. Rozdanie nawet jeszcze się nie 

zaczęło, ale w sieci już wrze o przeróżnych spekulacjach kto wygra czy np. dziwnej decyzji 

organizatorów. W zeszłym roku gala mimo panującej na świecie pandemii odbyła się. Niestety w 

niczym nie przypominała tej hucznej imprezy sprzed lat. Specjalnie na to wydarzenie zmieniono 

lokalizację rozdania. Gala nie odbyła się tak jak zwykle w Dolby Theatre... Na wydarzeniu zabrakło 

również występów gości specjalnych. Trzy lata temu w 2019 roku na gali zagościli m. in. Billie 

Eilish, która we wzruszający sposób zaśpiewała utwór zespołu The Beatles „Yesterday”. Impreza w 

2021 była najgorszą ze wszystkich gal rozdania Oscarów, publika również nie dopisała. 

Oglądalność transmisji w telewizji była najmniejszą z wszystkich lat. Z tego powodu organizatorzy 

postanowili wprowadzić kolosalne zmiany. Jeśli interesują cię te zmiany zapraszam na kolejny 

artykuł z serii “Spotkanie z X Muzą”.   

Wytwórnie mimo trudnych warunków do tworzenia filmów nie próżnują. Mimo, iż 

odczuwamy, że w kinach jest bardzo niewiele nowych premier to możemy zauważyć, że nową 

produkcję coraz to częściej zostają zamieszczane w przestrzeni wirtualnej np. Netflix (najwięcej 

nominacji do Oscara z wszystkich lat w roku 2020), Amazon Prime, VOD, HBO GO czy Vizjer. 

 W Internecie huczy o faworytach do statuetki Oscara. Faworytami w kategorii najlepszy 

film pełnometrażowy są np. „Psie Pazury” (org. „The Power of the Dog”) na czele z Benedict 

Cumbert znanym m.in. z głównej roli w filmie „Doctor Strange” czy „Sherlock Holmes”, „Belfast”, 

„Zwycięska Rodzina” (org. „King Richard”) z najlepszą rolą wszechczasów Willa Smitha. Co 

ciekawe zabrakło filmu „House of Gucci” z główną rolą Lady Gagi. Brak tej nominacji stał się 
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głównym tematem na świecie i nie schodził z pierwszych stron gazet. Zaskoczeniem dla wszystkich 

fanów tej gali był film „King Richard”, a dokładniej główna piosenka tego filmu. „Be Alive” - to 

utwór wykonany przez Beyoncé, najczęściej honorowaną artystą w historii Grammy, z 28 

wyróżnieniami (25 solowo oraz 3 jako członkini Destiny's Child). 

 

 
 

W 2022 roku jak zarówno w poprzednim nie zobaczymy polskiej nominacji w kategorii 

najlepszy film nieanglojęzyczny. Nikt z polskich kinematografów nie został nagrodzony od 

pamiętnego 2014 roku, gdzie za film „IDA” nasza polska ekipa filmowa wraz z aktorami odebrała 

statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ależ to były emocje! Jedynym polskim akcentem na 

tej gali jest nominacja filmu polskiego reżysera w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Film 

„Sukienka” Tadeusza Łysiaka  to poruszająca opowieść o samotności i odmienności, a także dowód 

na to, że w kinie to prostota bywa największą siłą. Drugim i ostatnim polskim akcentem jest 

nominacja do statuetki Janusza Kamińskiego w kategorii najlepsze zdjęcia z musicalu „West Side 

Story” w reżyserii Stevena Spielberga. „West Side Story” z 2022 roku stanowi remake filmu z 1961 

roku o tym samym tytule. Steven Spielberg ukazuje nam współczesną historię Romeo i Julii z 

dramatu Wiliama Szekspira. Film Spielberga stanowi adaptację filmową musicalu z Broadwayu.  

 

                  SZOK! 
 

 
Polską publiczność jak i zagraniczną bardzo oburzył fakt, że organizatorzy, aby zapobiec 

małej oglądalności, skrócili galę, aż o 8 kategorii! W tym tą z nominacją Polaka Tadeusza Łysiaka! 

Według planu Akademii Filmowej te kategorie zostaną rozdane kilka godzin przed prawdziwą galą, 

a w transmisji na żywo pokażą jedynie skróty i zwycięzców. Mam jednak nadzieję, że te plany 

ulegną zmianie, przecież każdy z nas chciałby zobaczyć kogoś z naszego kraju na czerwonym 

dywanie? Gala rozpocznie się w nocy z 27 na 28 marca o godzinie 8 PM do 11PM czasu 

wschodnioamerykańskiego, co znaczy, że w Polsce zobaczymy transmisję około 2 w nocy do 5 rano. 

Osobiście czekam cały rok na tę galę i na pewno będę ją oglądała 😊. Transmisję będziemy mogli 

oglądać jak co roku na Canal +, a w przerwach usłyszeć wypowiedzi specjalistów. Widzimy się 28 

marca!          
Źródło fotografii: Internet  

Foto: internet 

 

Opracowanie: Kornelia Goraus  
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KĄCIK JĘZYKOWY 
 

ROZPOCZYNAMY WYDANIE JĘZYKOWE 

Język niemiecki  
 

 
 

Język niemiecki to język wywodzący się z rodziny języków germańskich. 

Liczba osób mówiących w tym języku wynosi 128 milionów. Język niemiecki jest 

językiem urzędowym w wielu państwach w tym oczywiście Niemczech. Inne 

niemiecko-języczne państwa to Austria, Belgia, Lichtenstein, Szwajcaria i 

Luksemburg. Język niemiecki ma także swoich użytkowników w wielu krajach, gdzie 

nie ma statusu oficjalnego. Są to przykładowo Stany Zjednoczone, Holandia, Węgry i 

Brazylia.  

W języku niemieckim funkcjonuje sześć czasów: Präsens – teraźniejszość: Ich 

esse (ja jem), Perfekt (Partzip II) – zakończona teraźniejszość: Ich habe gegessen (ja 

zjadłem), Präteritum – przeszłość: Ich aß (ja jadłem), Plusquamperfekt – 

zakończona przeszłość: Ich hatte gegessen (ja zjadłem), Futur I – przyszłość: Ich 

werde essen (ja będę jadł), Futur II – zakończona przyszłość: Ich werde gegessen 

haben (ja będę jadł). Do podstawowych czasów zaliczamy Prasens, Perfekt i Futur I.  

Alfabet niemiecki wygląda następująco: 

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S ẞ T U Ü V W X Y Z 

a ä b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s ß t u ü v w x y z 
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Ciekawostki o języku niemieckim 

 
1) Około 100 milionów osób posługuje się językiem niemieckim jako językiem 

ojczystym, co oznacza, że język niemiecki zajmuje 10 miejsce na świecie. 

Łącznie mówi po niemiecku ponad 120 milionów osób. Około 8% wszystkich 

stron internetowych jest w języku niemieckim.  

2) Zabawny fakt — w przeszłości McDonalds w Niemczech sprzedawał nie Big 

Maca, tylko Big Mäc. Wraz w postępującą anglicyzacją przestało to mieć sens, 

a umlaut całkowicie zniknął w 2007 roku. 

3) Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim mają swój rodzaj. Często nie 

współgra on z sensem i znaczeniem słowa. Przykładowo dziewczynka 

(„Mädchen”) jest rodzaju nijakiego. 

4) Język niemiecki jest drugi pod względem rozprzestrzenienia wśród naukowców. 

5) Aż 13 laureatów nagrody nobla pisało w języku niemieckim. Wraz z językiem 

francuskim znajduje się ex aequo na drugim miejscu. 

6) Niemcy są bardzo oszczędnym narodem. Ta cecha wywarła niebagatelny 

wpływ na język. Dla oszczędności Niemcy używają znacznie mniej spacji w 

tekście, łącząc kilka słów w jedno. Przykładowo lampka biurkowa to (die) 

Tischlampe. 

7) Wszystkie rzeczowniki są pisane wielką literą. 

8) Pierwsze czasopismo na świecie ukazało się właśnie w Niemczech. Stało się to 

w roku 1663. 

Źródo:  

Czasy na przykładach | AKI Arkadiusz Gerlic – język niemiecki 

34 ciekawostki na temat języka niemieckiego  Biuro Tłumaczeń VEROLING Kompleksowe usługi 

lingwistyczne 

Wikipedia, wolna encyklopedia 

 
Opracowanie: Gabriela Kuźnik 

 

https://gerlic.pl/czasy-na-przykladach/
https://veroling.pl/ciekawostki-jezyk-niemiecki/
https://veroling.pl/ciekawostki-jezyk-niemiecki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
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Okiem Czytelnika 
 

 

„Kiedy jest poezja – poeci też są poezją. Prawdziwy poeta 

  nie jest poetą. Prawdziwy poeta jest poezją”. 
 

Źródło: Edward Stachura, Fabula rasa 

 

Dzisiejszy artykuł poświęcimy twórczości wybitnej postaci, jaką jest Agnieszka 

Frączek. Książki Agnieszki Frączek od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. 

Czy ty młody czytelniku czytałeś je kiedyś? W tym artykule przybliżymy wam 

sylwetkę tej postaci oraz jej wieloletnią bibliografię. Zapraszamy to zagłębienia się w  

podróż po magicznych utworach dla dzieci A. Frączek!  

 

Pani Agnieszka Frączek urodziła się w 

1969 roku. Obecnie ma 53 lata i nie 

próżnuje. Pani Frączek jest z 

wykształcenia językoznawczynią 

(głównie w języku niemieckim) oraz 

interesuje się leksykografią. Agnieszka 

Frączek od 2005 roku aktywnie wydaje 

kolejne intrygujące opowiadania i 

wierszyki, głównie przeznaczone dla 

młodszych czytelników. Książka pt.: 

„Rany Julek!” o tym, jak Julian Tuwim 

został poetą” stała się bestsellerem. 

Książka ta weszła do gamy lektur do 

wspólnego i indywidualnego czytania 

dla klas I-III. Twórczość Agnieszki Frączek to nieodłączny element naszej szkolnej 

biblioteki. Wchodząc do niej, już od samego wejścia witają nas stoły z propozycjami 

do przeczytania (w tym wiele autorstwa A. Frączek). 

 W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej 

polszczyźnie. Pisze m.in. o frazeologizmach (związek dwóch lub więcej wyrazów, 

którego znaczenie jest odmienne od sensu poszczególnych wyrazów, tworzących 

związek  – „mieć muchy w nosie” oznacza „być w złym humorze”), homonimach 

(wyrazy, które mają identyczne brzmienie i pisownię, ale różne znaczenie  – 

„pokój” w mieszkaniu  – „pokój” na świecie) i homofonach (wyrazy, które brzmią 

identycznie, ale różnią się pisownią i znaczeniem – „smog” i „smok”) czy 

przysłowiach.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
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W swoich wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami 

językowymi. Autorka stworzyła także serię książek logopedycznych, pomocnych 

podczas ćwiczenia i kształtowania poprawnej wymowy.  W 2019 roku otrzymała 

tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.   

Agnieszka Frączek w swoich wierszykach zachęca do zabawy słownej, by przez 

zabawę nauczyć się poprawnie i ładnie mówić.  

 

„Co to są te „trzeszczyki”? … to takie teksty, których głośne czytanie może się 

skończyć złamaniem, zwichnięciem, a w najlepszym razie zasupłaniem języka … 

czytanie po cichu grozi wybuchem absurdalnej wesołości, czkawką, a nawet 

pęknięciem ze śmiechu…” Agnieszka Frączek. 

 

„To wcale nie takie proste – mówić wyraźnie! Na szczęście – ćwiczy się codziennie, 

rozmawiając, słuchając, czytając. Dzięki wierszom logopedycznym Agnieszki Frączek 

– ta gimnastyka słowna to czysta przyjemność i zabawa, jak w tym wierszu” 

 

 /Wydawnictwo Literatura/   

Syn Szymona mimo szadzi 

wzdłuż szyn szałwię sobie sadzi, 

kelner Kornel całą lwiarnię 

lurą karmił kulturalnie, 

kicia kica w rytmie cza-czy, 

pracz na cacy się próżniaczy …  

Takich fisiów jest tu w bród. 

A w nich ćwiczeń ciut. 
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Bonus – Co słychać w szerokim świecie? 

*magiczne święto w marcu* 
 

 

 

„Wiersz jest nad czas i nad śmierć”. 

 

Autor: Michał Anioł 

 

21 marca 2022 roku (poniedziałek) obchodzimy wyjątkowe święto. Tego dnia 

UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Poezji. Poezja to pojęcie względne. Posiada 

tak wiele znaczeń, jak i ludzi na świecie. Poezja to także podróż po nieznanych 

wodach. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie czytania, pisania i 

publikowania wierszy. Czy wiersze mogą nas czegoś nauczyć? UNESCO uważa, że 

wiersze to doskonała forma zrozumienia świata i idealna chwila, by pokazać nowe 

ruchy poetyckie. Zastanawiacie się, dlaczego poezja nigdy nie obumarła? To dzięki 

wam, młodym czytelnikom nadal jest tworzona i wspierana przez takie instytucje jak 

m.in. UNESCO. Wielkie Dzięki za to!  

Aby uczcić to święto inne niż wszystkie, zapraszamy wszystkich pracowników 

i uczniów na krótką audycję radiową 21 marca w naszym szkolnym radiowęźle. Do 

usłyszenia! 

 

 
 

ALEGORIA POEZJI 
Foto: Internet 

 

Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy z p. Danutą Grodoń- Śliwińską 
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Kartka z kalendarza 
Miesiąc MARZEC 2022 

 „Każdego dnia miej nadzieję, że jutro osiągniesz więcej” 

 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

28 1 
Śledzik 
 

 

2 
Popielec

 

3 

Światowy 
Dzień 
Słuchu

 

4 

Dzień 
Gramat
yki 

AaĄa 

5 

Dzień 
Dentysty

 

6 

Dzień 
Czystego 
Stołu

 
7 

Światowy 
Dzień 
Tenisa

 

8 

Dzień 
Rudych 
Osób

 

9 

Dzień 
Barbie

 

10 

Dzień 
Mężczyzn

 

11 

Dzień 
Sołtysa

 

12 

Dzień 
Matemat
yki 
 

1+2+3 

13 

Dzień 
Klejnotów 

 

14 
Dzień 
Liczby 

Pi  

15 

Dzień 
Piekarzy

 

16 

Dzień 
Pandy

 

17 

Dzień Św. 
Patryka

 

18 

Dzień 
Mózgu

 

19 

Dzień 
Stolarza

 

20 

Dzień Bez 
Mięsa

 

21 

Dzień 
Wagarowi
cza  
 

  FREE! 

22  
Dzień 
Milen 

 

 

23 

Dzień 
Windy

 

24 

Narodowy 
Dzień 
Życia

 

25 

Dzień 
Świętoś
ci 
Życia

 

26 

Godzina 
dla 
Ziemi

 

27  
Dzień 

Teatru  

28 

Dzień 
Żelków

 

29 

Dzień 
Metalo
wca

 

30  
Dzień 
Muffin
ka

 

31  
Dzień 
budyniu

 

   

 

Opracowanie: Zofia Goraus 



19 

 

Przepisy dla każdego  
Dzisiaj podaję przepis na spaghetti bolognese– Wasze ulubione 

danie naszej szefowej kuchni 
 

Składniki: 

 300 ml passaty pomidorowej  

 300 g mielonej wołowiny  

 300 g makaronu spaghetti  

 30 g tartego parmezanu  

 1 łyżka koncentratu 

pomidorowego  

 1 ząbek czosnku  

 1 mała cebula  

 0.5 łyżeczki suszonego 

tymianku  

 0.5 łyżeczki suszonego 

oregano  

 oliwa z oliwek  

 sól, pieprz  

 świeża bazylia  

Wykonanie: 

1. Na głębokiej patelni rozgrzej około 2 łyżki oliwy z oliwek. 

2. Na rozgrzaną patelnię wrzuć czosnek i cebulę, a po chwili dodaj mięso, 

rozdrabniaj je np. widelcem, tak aby nie powstały grube mięsne grudki. 

3. Do mięsa dodaj zioła oraz koncentrat. Całość podgrzewaj przez chwilę, dodaj 

passatę (przecier pomidorowy), gotuj na małym ogniu około 30 minut. 

4. Makaron ugotuj al dente, podawaj go z sosem, serem, i bazylią. 

Nie zapomnij o składniku naszej szefowej kuchni,  

a mianowicie „szczypty serca” . 

 
Źródło: www.aniastarmach.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Źródło: internet – google.pl 

 

Wiosna wzbudza w nas radość i daje 

energię na pozostałą część roku. 

 Samorząd Uczniowski. 
 


