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WSTĘPNIAK! Witajcie….. i oto nie wiadomo kiedy mamy nie tylko nowy 

– 2018  rok, ale już nawet luty. W numerze, jak zwykle różne ciekawostki, 

przydatne informacje, dowcipy itd. Zapraszamy do lektury... 

A najpierw trochę życzeń:   

 

Stary Rok się skończył i szybko zamienił się w Nowy. 

Ten biegnący już galopem rok z pewnością nie będzie tylko czasem 

radosnym, ale także zadumy nad tym, co minęło i co nas jeszcze czeka.  

W takiej chwili trzeba życzyć sobie nawzajem ogromnej porcji optymizmu 

i wiary w szczęśliwe jutro. 

A zatem wszystkim Czytelnikom naszej gazety życzymy: radosnych dni, pogodnych weeken-

dów, bajkowych miesięcy, kolorowych pór roku, słowem- dobrego 2018 roku!!! 

Serdeczne życzenia składamy też wszystkim naszym kochanym Babciom i Dziadkom, 

wszak w styczniu  było Ich święto.  

Dużo radości, zdrowia i jak najwięcej pociechy z nas – wnuków 

Redakcja    
 

Co w szkole słychać. To już było… 

 W niedzielę 14 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział  w VIII Wspólnym Zabłudowskim Kolędowaniu, którego organi-

zatorami byli: Miejski Ośrodek Animacji i Kultury w Zabłudowie, Para-

fia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, 

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabłudowie oraz Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie.  W trakcie kolędowania zebrani mogli wysłuchać ko-

lęd i pastorałek w wykonaniu różnych grup i solistów działających w na terenie naszej gmi-

ny. Możemy być dumni z występów naszych najmłodszych uczniów kl. I a i III b.  

 Dnia 17 stycznia 2018  klasa  I a wybrała się po raz kolejny na wyprawę do Nadleśnic-

twa Żednia w ramach innowacji pedagogicznej "Leśny Świat". Tym razem zapoznali się z 

właściwościami drewna. Po zajęciach edukacyjnych pierwszaki wyruszyły na wyprawę po 

ośnieżonym lesie, przy okazji zostawili  kule z pokarmem dla ptaków.  

 17 stycznia uczniowie klas IV – VII wzięli udział w dyskotece karnawałowej. Chętni 

mogli się przebrać. Dźwięki różnorodnej muzyki rozbrzmiewającej w małej sali zachęcały 

do tańca. Można było zobaczyć tańczące pary, kółeczka i solistów, nie zabrakło wśród nich 

także wychowawców klas. 

  17 stycznia 2018 uczennice z naszej szkoły pod opieką p. Joannny Łajewskiej -Talipskiej 

wzięło udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kruszewie. W kon-

kursie startowało 17 uczestników z kl. 0-VII. Jury w składzie ks. Wojciech Trzaska, p. Alina 

Trypuz, p. Dorota Pękacka oraz p. Karol Masztalerz wybrało zwycięzców. Wśród nich:  III 

miejsce – Paulina Całek i Paulina Szarejko, II miejsce – Weronika Mielech i Zuzanna Gier-

maniuk Gratulujemy!!! 

 W niedzielę 21 stycznia 2018 po mszy świętej o godz. 11.00 uczniowie naszej szkoły 

podzielili się radością Bożego Narodzenia z wiernymi zgromadzonymi w kościele pw św. 



Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Zebrani mogli usłyszeć jasełka, przygotowane 

przez uczniów i wystawione wcześniej w szkole. Wielkim zaszczytem był fakt, że wśród 

oglądających znalazł się  ważny gość, czyli Jego Ekscelencja ks. Biskup Henryk Ciereszko. 

Miłe słowa, pamiątkowe obrazki od ks. Biskupa, gromkie oklaski były dowodem uznania 

dla młodych artystów i ich opiekunów. 

 W środę 7 lutego 2018r. uczniowie klas I-III bawili się na balu karnawałowym. W 

rytmie skocznych, znanych przebojów, pod opieką swoich wychowawczyń księżniczki, pił-

karze, królewny, króliczki, piraci, policjanci i wiele innych postaci dało się porwać muzyce. 

Spotkanie prowadził prezenter muzyczny Stefan Sochoń. W trakcie balu komisja wybrała 

Króla i Królawą Balu. Królową została Pocahontas czyli Nikola Żak z kl. IIb a królem Pirat 

Paweł Magoń z kl. IIIb. Zwycięska para otrzymała słodką niespodziankę i odtańczyła kró-

lewski taniec otoczona kołem przebierańców.   

 Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski podjął szereg działań: została zorganizo-

wana  „Poczta Walentynkowa”.  Każdy mógł napisać kilka miłych ,ciepłych słów osobie, 

którą darzy sympatią. Kartki zostały posegregowane i trafiły do adresatów.  11 lutego odby-

ła się dyskoteka walentynkowa dla klas IV – VII  a w samo święto każdy ,kto chciał, mógł 

przyjść ubrany na czerwono.  

 W piątek 16 lutego 2018r. uczniowie klas Va, VIa i VIa wybrali się do Miejskiego 

Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie na wystawę zdjęć p. Marii Sawickiej-Biczyk „Ko-

lor Kirgistanu”. Artystka pochodzi z Rafałówki, a obecnie jest pracownikiem 

MDK w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa.  

 20.02.2018 r. klasy 4b 6a zostały zaproszone przez Bibliotekę 

Miejską w Zabłudowie na spotkanie z podróżnikiem, członkiem Stowa-

rzyszenia „Traktoriada”. Opowiedział on o podróży polskiej ekipy do-

okoła Ameryki Południowej. Podróży niezwykłej, bo odbytej traktorem!!! 

Pan Marcin Obałek opowiedział młodym słuchaczom o trudach wędrówki, 

niezwykłych krajobrazach, ludziach, zwierzętach, klimacie i innych 

ciekawostkach. Pokazał na mapie trasę jaką przemierzyli, mnó-

stwo zdjęć i filmików. To było niesamowite przeżycie. Uczniowie 

słuchali z zapartym tchem, odpowiadali na pytania i sami je zadawali. Na koniec pan Marcin 

przeprowadził quiz ze zdobytych przez uczniów wiadomości i wręczył nagrody. Każdy 

mógł otrzymać autograf, zrobić pamiątkowe zdjęcie, dotknąć przywiezionych eksponatów. 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Zabłudowie za zaproszenie i 

liczymy na kolejne takie spotkania. 

 21 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego.  Od rana trwała walka z 

trudnymi przeciwnikami – „bykami”. W ubiegłym tygodniu dzieci z  klas 3-7  na lekcjach 

języka polskiego pisali dyktando, które wyłoniło po 3 uczniów z każdej klasy. Uczniowie 

przy stolikach rozwiązywali ortograficzne zadania, a nad ich poprawnością czuwali sędzio-

wie stolikowi z innowacji pedagogicznej „Przy planszy...”. Ortograficzna corrida wyłoniła 

Mistrzów Ortografii. Zostali nimi: Maria Obuchowska kl.3b, Julia Jakubowska kl. 4b, Zu-

zanna Giermaniuk kl.5b, Zuzanna Lewicka kl.6b, Romaniuk Amelia kl.7b  Gratulujemy 

wszystkim i życzymy jak najmniej spotkań z bykami 

 W środę 21.02.2018 roku  po raz kolejny  świetlicę szkolną odwiedzili studenci z pro-

gramu PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI. Jak zawsze przygotowali dla nas 

ciekawe zajęcia. Tym razem robiliśmy pracę plastyczne techniką Decoupage. Wszystkie 

https://www.facebook.com/hashtag/miejskio%C5%9Brodekanimacjikulturywzab%C5%82udowie?source=feed_text&story_id=398271630596860
https://www.facebook.com/hashtag/miejskio%C5%9Brodekanimacjikulturywzab%C5%82udowie?source=feed_text&story_id=398271630596860


dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem. Wspólne zajęcia pozwoliły na poznanie no-

wej techniki, a tym, którzy ją znali na utrwalenie jej. Spotkanie dostarczyło nam wiele rado-

ści 

 23 lutego 2018r. w kl. I A odbył się Konkurs Pięknego Czytania . Jury w składzie p. 

Anna Zdanowicz i p. Krystyna Puczyńska wyłoniły zwycięzców.  I miejsce – Maciej Lesz-

ko, II miejsce – Hanna Ignaciuk, III miejsce – Julia Górska. Wyróżnienia otrzymali: Magda 

Andrejuk, Szymon Dziedzia, Anna Suchocka – Chańko oraz Maja Wepa. Gratulujemy! 

 26 lutego 2018r. klasa I A po raz kolejny odwiedziła Nadleśnictwo Żednia w ramach innowa-

cji pedagogicznej „Leśny Świat”. Tym razem dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na 

temat pracy leśnika, poznalip narzędzia oraz maszyny używane przez leśników, na przykład 

harwestery, tzw. „leśne smoki”. Pani Emilka Ostaszewska i Pan Zenon Golak – leśnicy po-

kazali działanie takiej maszyny. Była to dla nas niezwykła przygoda! 

 Zakończył się w naszej szkole I etap projektu „Programowanie od podstaw” – nauczycielki 

edukacji wczesnoszkolnej wzięły udział w 6-dniowym szkoleniu prowadzonym przez trene-

rów z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i rozpoczęły zajęcia z dziećmi. Każ-

da z przeszkolonych osób przeprowadzi 30 godzin zajęć, mn. in. z wykorzystaniem robota 

edukacyjnego Photon skonstruowanego przez absolwentów Politechniki Białostockiej. Na-

ukę podstaw kodowania i programowania nasi uczniowie rozpoczęli z matą Mistrzów ko-

dowania (kodowanie na dywanie). Projekt Programowanie od podstaw – to projekt nasta-

wiony na rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powia-

tów białostockiego i sokólskiego – projekt realizowany dzięki funduszom strukturalnym 

Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „In-

nowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

 22 lutego uczniowie klas czwartych a 28 lutego uczniowie klas piątych i szóstych wyjechali 

do kina „Helios” w Białymstoku na film „Cudowny chłopak”. Ten piękny film, opowiada o 

niezwykłym chłopcu, który musi zmierzyć się ze zwykłymi szkolnymi problemami. 

Wszystko byłoby prostsze, gdyby nie jego wygląd, który staje się szkolną sensacją. Ta ekra-

nizacja mówi o wielu ważnych tematach: tolerancji, przyjaźni, inności, odrzuceniu, akcepta-

cji. Historia Auggiego wywarła na widzach duże wrażenie, wielu wzruszyła do łez. Kolej-

nym punktem wyjazdu była wizyta w muzeach. Klasy piąte udały się do Centrum Zamen-

hoffa, gdzie zobaczyły multimedialną wystawę „Białystok młodego Zamenhoffa”. Następ-

nie uczniowie mieli zajęcia interaktywne, które miały charakter gier edukacyjnych utrwala-

jących zdobyte wiadomości. Poznały ciekawostki dotyczące twórcy esperanto a także pod-

stawowe słowa w tym języku. Klasy szóste odwiedziły Muzeum Podlaskie mieszczące się w 

Ratuszu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat technik malarskich, którymi po-

sługują się artyści tworzący obrazy. Po części teoretycznej młodzież miała okazję stworzyć 

własne dzieła. Okazało się, że wśród nas drzemią niezwykłe talenty malarskie. 

 W dniach 7-9.03.2018r. trwały rekolekcje wielkopostne.  

 
 

Wywiad z Panią Dyrektor Ewą Kołosowską  

Od września 2016 roku mamy w naszej szkole nową Panią Dyrektor. Dopiero teraz udało nam się 

przeprowadzić wywiad. 



1. Jak czuje się Pani w naszej szkole? 

Można powiedzieć, że bardzo dobrze. 

2. Wcześniej pracowała Pani jako dyrektor przedszkola. Woli Pani 

być dyrektorem samego przedszkola czy takiej placówki,  jak na-

sza, gdzie jest przedszkole i szkoła podstawowa? 

Uważam, że jest zbyt wcześnie by odpowiedzieć na to pytanie.  

3. Co myśli Pani o młodzieży w naszej szkole i czy zadawalają Panią 

sukcesy uczniów w konkursach i zawodach? 

Jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona z naszej młodzieży i 

uważam, że ma ona bardzo duży potencjał 

4. Jak postrzega Pani wyniki w nauce naszych uczniów? 

Dobrze. Zauważyłam, że jest duża zmiana i jest lepiej. Mam na-

dzieję, że będzie jeszcze lepiej. 

5. Co sądzi Pani o reformie oświaty wprowadzającej klasy 7 i 8 a li-

kwidującej gimnazja? 

Cóż. Myślę, że jest to dobry pomysł, ponieważ osiem klas szkoły 

podstawowej to mniej zmian dla uczniów. Nauczyciele mają możli-

wość poznania uczniów jeszcze lepiej przez dodatkowe 2 lata a 

uczniowie mają większą szansę wykazania się. 

6. Czy podoba się Pani Zabłudów i dlaczego ? 

Hmm... No cóż. Tutaj jest trochę inaczej. Jako mała miejscowość 

ma swój klimat i jak się okazuje, w małej miejscowości można dużo 

zrobić, co byłoby trudne do realizacji w dużym mieście.  

 

Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy sukcesów w pracy i 

życiu osobistym. Redakcja 

Wywiad przygotowała i przeprowadziła Ewelina Minczuk z klasy 7 b 



POCZYTAM SOBIE... 
Mimo, że żyjemy w komputerowych czasach i elektroniczne nośniki 

rozpanoszyły się wszędzie, my nadal lubimy czytać książki. Dlatego 

na tej stronie pojawiać się będą recenzje naszych ulubionych książek i 

takich, które ostatnio przeczytaliśmy i nam się spodobały. 

*** 

 Mikołajek to chłopiec z serii książek opowiadających o jego przygodach. 

Chodzi on do francuskiej szkoły, która jest tylko dla chłopców. W tej szkole 

chłopcy na wszystkich przerwach grają w kulki lub w piłkę. Najczęściej jednak biją się, gdyż 

niezłe z nich łobuziaki. Najlepsi koledzy Mikołajka to: Rufus, Alcest, Euzebiusz, Kleofas, 

Joachim Gotfryd i Maksencjusz. Najmniej lubiany jest najlepszy uczeń w klasie Ananiasz, 

często nazywany pupilkiem pani. Nosi on okulary i wszyscy nauczyciele mówią, że nie wolno 

go bić. Opiekunem klasy jest „Rosół” Mikołajek ma też koleżankę – Jadwinię. Autorami 

książki są Sempe i Goscinny. Seria składa się z pięciu części: 

1.      „Mikołajek", 

2.      „Rekreacje Mikołajka”, 

3.      „Mikołajek i inne chłopaki”, 

4.      „Wakacje Mikołajka”, 

5.      „Mikołajek ma kłopoty”. 

Ja przeczytałem już wszystkie tomy. Świetnie się bawiłem czytając, gdyż w książce jest masa 

zabawnych historyjek. Dlatego bardzo ją polecam. Przy okazji można się dowiedzieć co to 

jest „fanga” i co się z nią robi....  

 

CIEKAWOSTKI 
      Dziwny miesiąc 

Luty jest bardzo dziwnym miesiącem. Jako jedyny nie ma 30 dni i co jakiś czas zmienia swo-

ją długość. Normalnie luty, jak wszyscy wiemy, ma 28 dni. Co cztery lat ma jeden dzień wię-

cej i wtedy staje się miesiącem o 29 dniach. Dzieje się tak dlatego, że trzeba nadrobić różnice, 

jaka istnieje między rokiem kalendarzowym, który ma 365 dnia i rokiem słonecznym, który 

ma 365 dni i 6 godzin. Te 6 godzin dają w ciągu czterech lat jeden dzień. Ten dzień dodaje się 

do lutego, aby nie spowodować przesunięcia pór roku. Wtedy gdy luty jest dłuższy, rok ma 

366 dni i nazywamy go przestępnym. Janusz 

 

 Nasza planeta 
Nasza planeta, Ziemia, znajduje się, w Układzie Słonecznym. Rok na Ziemi ma 365 dni. Dla 

porównania na planecie Merkury rok ma 687 dni, a na Plutonie 249 lat ziemskich! Ziemia ma 

1 księżyc. Aż 20 księżyców ma Uran, siódma planeta od Słońca. Średnia ilość księżyców 

wszystkich planet Układu Słonecznego to 7. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. Żyjemy na 

wspaniałej planecie. Michał 

 

Mount Everest 

Najwyższy szczyt na Ziemi, Mount Everest w Himalajach, został zdobyty dopiero w 1953 

roku. Zdobył go Nowozelandczyk Edmund Hillary (ur. W 1919 r.), a także nepalski Szerpa o 

imieniu Tenzing Norkay (1914-1986) Byli oni członkami wyprawy kierowanej przez Johna 

Hunta. Ich sześciu poprzednikom nie powiodło się. Mount Everest, przez Tybetańczyków 

zwany, Czomolungmą, ma 8850 metrów wysokości. Do dziś Mount Everest zdobyło już wie-

lu ludzi   

 



PANDA 

W Chinach nazywają pandę „wielki niedźwiedź – kot”. Żyje 

ich niewiele w górach Syczuan, w zachodniej części Chin, 

na pograniczu Płaskowyżu Tybetańskiego, na wysokości 

od 1600 do 3600 metrów. Od 1963 roku panda jest gatunkiem chronionym. Stworzo-

no dla niej specjalny rezerwat WOLONG. Dzięki specjalnemu centrum naukowemu 

wiemy dzisiaj o pandach znacznie więcej. Żyją od 25 do 30 lat. Rodzą dwoje dzieci, z 

których tylko jedno może przeżyć. Nieustannie chrupią pędy bambusa. Biologom 

udało się ustalić powód tego wielkiego apetytu. Panda jada do 20 kilogramów bam-

busa. Niestety jej układ pokarmowy wchłania tylko niewielką część tego, co zjadała. 

Reszta jest wydalana i panda jest ciągle głodna. Niedźwiadek panda jest symbolem 

WWF (World Wildlife Found) – Światowego Funduszu Przyrody. Jest to międzynaro-

dowa organizacja, założona w 1961 r. W Szwajcarii i zajmująca się problemami 

ochrony środowiska naturalnego. Stowarzyszenie działa w 120 krajach. Należą do 

niego dorośli i dzieci. Na całym świecie WWF broni roślin i zwierząt, którym grozi za-

głada.  

Jakie cechy ma dobry uczeń? 
  

Dobry uczeń na pewno jest pilny, sumienny, dociekliwy, cieka-

wy i punktualny. Można wymienić jeszcze wiele zalet, 

ale ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zdo-

być cechy dobrego ucznia. 

Na początek trzeba się zastanowić, jaką cechę dobrego ucznia, 

która dotychczas nie była twoją dobrą strona chcesz u siebie wy-

kształcić. 

Jest to pierwszy krok do osiągnięcia celu. Drugim krokiem jest 

ustalenie, co należy zrobić, aby tę cechę zdobyć, a trzecim- okre-

określenie terminu, w jakim chcesz ten cel osiągnąć. Jeśli na przykład spóźniasz 

się na pierwszą lekcję - twoją wadą jest niepunktualność. Na pewno możesz ją 

wyeliminować. Jak to zrobić? Zgodnie z trzema krokami osiągania celu zapisz: 

Chcę punktualnie przychodzić do szkoły. A następnie rozpisz osiąganie tego celu 

na trzy kroki, podobnie jak to przedstawiono niżej. Jeśli wytrwasz 

w postanowieniu, masz szansę, aby punktualność stała się twoją mocną stroną. 
   



PIERWSZY KROK 

 Postanawiam punktualnie przychodzić do szkoły.  
 Naprawdę tego chcę. To jest moja decyzja.  

                   

                   DRUGI KROK 

-         Nie będę oglądać telewizji po godzinie 21.00 

-         Będę wcześniej kłaść się spać. 

-         Będę wstawać od razu, gdy zadzwoni budzik. 

-         Będę odrabiać lekcje tego dnia, w którym są zadane. 

  

                               TRZECI KROK 

-         Spróbuję wytrwać w tym postanowieniu przez jeden miesiąc. 

  

Powodzenia  

 

UWAGA, UWAGA!!! 
Już niedługo konkurs – „Ziemia zabłudowska moją małą ojczyzną”. Uważnie czytajcie nasza 

gazetkę, bo będą w niej materiały przydatne do konkursu. Już niedługo szukajcie pytań i nie-

których odpowiedzi.  

 

Kościół parafialny w Zabłudowie 

 

Oto parę ciekawostek dotyczących budowy kościoła 

 

Zbudowany został z funduszy hrabiny Demblińskiej. Miał swoją po-

wierzchnią zajmować cały teren, który jest obecnie otoczony parkanem. Hrabina 

wynajęła pracowników, którzy mieli wznieść świątynię na wzór Katedry Wileń-

skiej. Sama nie nadzorowała budowy, tylko przysyłała pieniądze na to przezna-

czone. 

 Po półtora roku przyjechała zobaczyć stan budowy. Robotnicy wyleli 

strop i zrobili mury, ale brakowało nadal dachu. Później okazało się, że z pie-

niędzy przeznaczonych na budowę kościoła wybudowano też kamienicę w Bia-

łymstoku. Hrabina bardzo się zdenerwowała  i postanowiła nie dać już ani gro-

sza na budowę. Budowla stal nie naruszona tak długo, aż w środku porosły 

wielkie brzozy. Dopiero po 7 latach parafianie zabłudowscy pojechali do hrabi-

ny prosić ją o pieniądze na zakończenie budowy. Udało się. Kościół został zbu-

dowany, ale mniejszy niż pierwotnie zamierzano. Za wykończenie wnętrza za-

płacili już jednak sami parafianie.  

 Tak powstał Kościół  p.w. Św. Piotra i Paw-

ła w Zabłudowie, a także kamienica przy ulicy 

Warszawskiej w Białymstoku.   

 
 



PRZYSŁOWIA SZKOLNE : 
 

 NIE OBGRYZAJ OŁÓWKÓW – LASÓW JEST CORAZ MNIEJ 

 NIE BÓJ SIĘ NAUCZYCIELI, TO TEZ LUDZIE! 

 NIE MYŚL PRZY ODPOWIEDZI, ŻE TO KONIEC ŚWIATA, TO DOPIERO PO-

CZĄTEK 

 NIE KUJ – ZAWÓD KOWALA WYSZEDŁ Z MODY 

 

 

 

Uśmiechnij się... to nie boli!!! 
 

- Synku, poprawisz wreszcie tę jedynkę z historii? 

- Nie mogę , mamo, pani nie wypuszcza dziennika z rąk! 

 

Na geografii nauczyciel pyta: 

- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski ? 

- Nie, proszę pana, na mim osiedlu nie ma kablówki. 

 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- Są bardzo mądre, bo odlatują, gdy zaczyna się rok 

szkolny 

 

- Podaj mi pięć zwierząt  żyjących w Afryce. 

- Dwie małpy i trzy słonie – odpowiada Jasio 

 

- Jasiu, jakie zęby pojawiają się u człowieka najpóźniej? – pyta nauczyciel 

- Sztuczne – odpowiada Jaś 

  

Dumny ojciec mówi do syna: 

- Wiesz, bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ją zobaczyć? 

- Później, najpierw pokaż mi tego bociana! 

 

Słoń i mrówka przechodzili przez most. Nagle most się załamał. Mrówka z wyrzutem: 

- A mówiłam, żebyśmy przechodzili osobno! 

 

- Jasiu -  pyta katechetka na lekcji religii – Co musimy robić aby dostać rozgrzeszenie? 

- Musimy grzeszyć – odpowiada Jaś 

 

Dwa psy wyją do Księżyca. Po chwili jeden do drugiego: 

- Ty, myślisz, ze tam ktoś mieszak? 

- No pewnie, przecież tam się ciągle świeci 

 

 

 



HOROSKOP WALENTYNKOWY, CZYLI CO CIĘ CZEKA, 

CO SIĘ ZDARZY, KOGO SPOTKASZ? 

BARAN: szczególnie pomyślny będzie koniec miesiąca. Szykuje się jakieś nowe wielki wyzwanie, 

któremu podołasz. Spójrz łaskawym okiem na Wagę, która jest ci przyjazna. Pamiętaj, ze każda mi-

łość jest pierwsza. 

BYK: dla Ciebie będzie interesujący cały miesiąc. Jesteś pracowity, obowiązkowy, więc w szkole 

dobrze ci idzie, w rodzinie też wszystko ułoży się pomyślnie. Uśmiechnij się do Skorpiona.  

BLIŹNIĘTA: nie lubisz ograniczeń, zakazów, nakazów, reguł, które ograniczają wolność. Jesteś 

wolny jak ptak, często to powtarzasz, ale musisz pamiętać, że nie żyjesz w próżni. Do zasad, które 

ludzie wymyślili, trzeba się stosować, czy ci się to podoba, czy nie.   

RAK: nic się nie będzie działo, tak, jak oczekujesz, źle może oczekujesz zbyt wiele? Zakop topór 

wojenny i pogódź się z Rybami. Niekorzystny czas trzeba po prostu przeczekać. Pamiętaj, że koniec 

roku szkolnego wcale nie jest tak daleko.  

LEW: Najpierw  obowiązki, potem  przyjemności, chciałoby się powiedzieć w twoim przypadku. 

Gwiazdy mówią, że opuściłeś się ostatnio z kilku przedmiotów. Czas zebrać siły dopóki nie jest za 

późno. To dopiero początek drugiego półrocza. Nie pozwól, żeby wrodzone lenistwo znów wzięło 

górę.  I pamiętaj ze życie nie składa się tylko z westchnień do Byka.  

PANNA: szykują się.  nowe, wspaniałe, interesujące znajomości. Może będzie to Rak a może Wod-

nik. Trudno na razie rozstrzygnąć, w każdym razie będziesz ciągle myśleć o nowym uczuciu, byle nie 

na matematyce. 

WAGA: spokojny, wyciszony okres, zupełnie nie podobny do ciebie i twojej rozwichrzonej natury. 

Ale przyda ci się taki czas wyciszenia, przynajmniej może zauważysz zakochane spojrzenie Lwa.  

SKORPION: gwiazdy zapowiadają sercowe zmiany. W niedalekiej przyszłości pojawi się jakiś Ko-

ziorożec. Czeka cię z jego strony niespodzianka. Ciekawe, czy przypadnie ci do serca? 

STRZELEC: ktoś ( chyba Baran) zażąda zajęcia stanowiska w pewnym klasowym zdarzeniu. Nie 

lubisz takich sytuacji, ale czasem trzewna stanąć po czyjejś stronie. 

KOZIOROŻEC: uważaj na Raka, był życzliwy, ale zmienił ostatnio zdanie. Może zazdrości ci suk-

cesów? Tymczasem okoliczności sprzyjają osiągnięciu następnych sukcesów.. umiesz pokazać, na co 

cię stać i niektórzy koledzy potrafią to docenić. Szkoda, że tylko niektórzy. 

WODNIK: porażki znosisz łatwo, pomaga ci w tym twój filozoficzny stosunek do życia. Po prostu 

uważasz, że  nie wszystko i nie zawsze się udaje. Łatwo też sobie radzisz z przeciwnościami losu. 

Można cię tylko podziwiać, tak, jak robi to Panna.  

RYBY: jesteś drobiazgowy i dociekliwy, czego nie może ci wybaczyć pewien Skorpion. Po co tak się 

o wszystko dopytujesz? Spróbuj postarać się o dystans do niektórych, także sercowych porażek.     



  

ANKIETA, ANKIETA, ANKIETA 

 

NASZE ANKIETERKI ZADAŁY 50 UCZNIOM  PYTANIE „ CZY PRZYNAJMNIEJ RAZ 

BYLIŚCIE ZAKOCHANI?” OTO, JAKIE OTRZYMAŁY ODPOWIEDZI: 

32 osoby odpowiedziały – TAK 

18 odpowiedziało – NIE 

 

Z tego wynika, że 64% naszych uczniów było lub jest zakochanych. Fajnie! Szko-

da, że nie zapytano, czy z wzajemnością! 

 

 

Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą. 

Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą się 

więc obdarowywać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. Nie są wykluczeni z tej 

zabawy szefowie, nauczyciele, nawet ci groźni i pełni powagi. Nie wolno nam zapomnieć o 

dowodach miłości dla swoich czworonogów. Im w końcu też się coś należy. 

 

Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potra-

fią wyznać swoich uczuć. Cudownie jest być zakochanym i kochanym! A Dzień Zakochanych 

jest właśnie po to, żeby o tym mówić. 

 

Jeśli więc jesteście beznadziejnie zakochani, a nie macie odwagi powiedzieć o tym obiektowi 

Waszych westchnień, właśnie 14 lutego jest okazją, aby zakończyć Wasze "męki". Wystarczy 

kartka papieru, długopis, koperta, znaczek i oczywiście adres, pod który wyślecie wiązankę 

najczulszych wyznań swojemu Ktosiowi. 

   

A jak to z walentynkami było? 

 

Początki walentynek sięgają średniowiecza a wywodzą się z Anglii. W Polsce obchodzone są 

zaledwie od kilkunastu   lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci. 

 

Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, aby 

zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty 

kostkę cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzamy 

wam stosowania takich metod! 

 

 Laurki i liściki  

Karty walentynkowe mają przeważnie kształt serc, część to śmieszne zdjęcia lub rysunki, 

przyozdobione stosownym napisem. W wiktoriańskiej Anglii na walentynki wysyłano suszo-

ne kwiatki, ułożone w różnego rodzaju kompozycje. Dobrym pomysłem jest wysłanie uko-

chanej osobie śpiewającego telegramu. Jeżeli jest to niewykonalne, dużą radość sprawi rów-

nież zwykły telegram z płomiennym wyznaniem lub list, po otworzeniu którego naszą sympa-

tię zasypie stos powycinanych przez nas serduszek. 

Kwiaty 

 To nieodłączny atrybut miłości, doskonałość ich formy i kształtów, a nade wszystko zapach 

sprawiają, iż są one najprostszym i najelegantszym wyrazicielem naszych uczuć. Ważne, żeby 



były świeże (żadnych sztucznych gerber czy goździków) i żeby było ich dużo. Nie ma nic 

bardziej romantycznego od bukietu czerwonych róż lub naręcza fiołków (o tej porze roku 

musimy zadowolić się cyklamenami). Jeżeli chcemy, żeby nasze "walentynkowe serce" prze-

trwało niejeden dzień, możemy zabawić się w ogrodnika i rosnącą w doniczce roślinę pnącą 

(świetnie do tego nada się każdy rodzaj bluszczu) ułożyć (posługując się wygiętym pałąkiem) 

w wielkie zielone serduszko. Całość może uwieńczyć kraciasta lub czerwona kokarda i pożą-

dany efekt mamy zapewniony (nie zapomnijmy tylko o regularnym podlewaniu). 

 

Prezenciki  

Naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym gorącym uczuciu i 

oddaniu. Może być to zarówno flakonik perfum, jak i pierścionek z brylantem (kwestia gustu 

i zawartości portfela). Na pewno bardzo spodoba się pluszowy miś, miękkie aksamitne ser-

duszko czy poduszka w kształcie serca, na której nasza ukochana będzie mogła zasypiać my-

śląc o nas. Na walentynkowy podarek świetnie nadaje się bombonierka pełna czekoladek (pu-

dełko czekoladek w kształcie dużego serca firmy Wedel) lub piernikowe czekoladowe serca 

ze słodkim nadzieniem w środku. Wspaniałym prezentem będzie także koszyk owoców (np. 

jabłka w czerwonym pudełku oczywiście w kształcie serca). 

 

WALENTYNKI 
Tradycyjnie czternasty lutego był dniem, w którym niektóre ptaki wybiera-

ły sobie małżonków na najbliższy rok. Dostrzeżenie któregokolwiek z tych ptaków 

właśnie w dniu Świętego Walentego mówiło człowiekowi coś o jego przyszłym ży-

ciu miłosnym, można było na przykład poznać zawód przyszłego ukochanego. A oto, 

co oznaczały poszczególne ptaki: 

KOS – duchowny 

RUDZIK – marynarz 

SZCZYGIEŁ – milioner 

WILGA lub TRZNADEL – umiarkowane bogactwo 

WRÓBEL – miłość w wiejskiej chacie 

KRZYŻODZIÓB – kłótliwiec 

KRĘTOGŁÓW - w ogóle nie wyjdziesz za mąż 

 STADO GOŁĘBI – szczęście pod każdym względem 

 

Żródła historyczne mówią przynajmniej o dwóch Walentych związanych z 

dniem 14 lutego. Jednym z nich był biskup Terni - miejscowości niedaleko Rzymu, 

który zginął męczeńską śmiercią za czasów cesarza Klaudiusza II Gota (ok. 269 

r.). Drugi Walenty - również męczennik - był wedle przekazów biskupem rzym-

skim. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że obaj męczennicy mogli być tą samą 

osobą, powieloną przez historię. Jedno nie ulega wątpliwości - św. Walenty był 

biskupem.  

 

   Legenda głosi, że w czasie prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę jed-

nego ze sług cesarskich. Dzięki swemu niezwykłemu dokonaniu cała rodzina owego 

sługi przyjęła wiarę katolicką. Jednak to zdarzenie wzbudziło gniew władcy, który 



rozkazał nieszczęsnego biskupa torturować i ściąć. Zginął więc św. Walenty 

śmiercią męczennika, a legenda przetrwała do naszych czasów. Przyczynił się do 

tego kult świętego, który bardzo szybko się rozprzestrzenił w Europie. W miej-

scu, gdzie św. Walenty został pochowany, papież Juliusz I wybudował bazylikę. 

 

   Św. Walenty patronuje chorym na epilepsję i choroby nerwowe. Legenda 

powiada, że stało się tak za sprawą niemieckiej etymologii imienia świętego - fal-

len czyli padać i to właśnie Niemcom zawdzięczamy tę tradycję.  

 

   A jako patron zakochanych? Cóż, nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie 

jak to się stało, że święty biskup stał się patronem zakochanych. Być może ze 

względu na pokrewność chorób nerwowych z dolegliwościami powodowanymi miło-

ścią? Albo dzięki zbieżności dnia świętego męczennika z porą łączenia się ptaków 

w pary na Wyspach Brytyjskich? Albo jeszcze dzięki przejęciu przez chrześci-

jańską Europę pogańskiego wcześniej zwyczaju wypisywania przez chłopców imion 

swych ukochanych w dniu bogini dziewcząt - 15 lutego. 

 

   Faktem jest, że św. Walenty jest patronem zakochanych w Europie co 

najmniej od XV wieku. W Polsce święto zakochanych obchodzone jest zaledwie od 

kilkunastu, a może tylko kilku lat. Niemniej dobrze się stało, że zakochani - 

szczególnie ci cierpiący z powodu uczuć - mają swojego świętego i swoje święto. 

 

   Walentynki najzabawniej i najhuczniej obchodzone są w USA i Anglii. 

Właśnie 14 lutego zakochani z wzajemnością bądź bez wzajemności wysyłają so-

bie serduszka, karteczki z życzeniami i obdarowują się drobnymi prezentami. 

Tradycja mówi, że kartki i życzenia powinny być anomimowe - podpisane Twój 

Walenty albo Twoja Walnetynka. 

 

 Popularny przesąd związany z Dniem Świętego Walentego mówi, że pierw-

sza osoba płci odmiennej, którą spotkasz i pocałujesz tego dnia, będzie przez cały 

rok twoją Walentynką czy Walentym. 

 

Paulina Bergiel, kl. 4 b



CZY WIESZ, ŻE...?  

 
 W 1688 roku odlano szkło lustrzane 

 W XVII wieku rozpoczęto produkcję słynnych szwajcarskich zegarków 

 W 1780 roku wynaleziono szczoteczkę do zębów. 

  W Zabłudowie już w XVI wieku była szkoła!! 

 Zabłudów jest starszy miastem od Białegostoku 
 

KALENDARIUM 
 

1 stycznia 1926 roku było na świecie już 27,75 miliona abonentów telefo-

nicznych, z czego 61 % stanowili Amerykanie, a 27 % Europejczycy 

5 stycznia 1927 roku amerykańskie czasopismo „Nationale Geographic” 

zamieściło pierwsze w świecie kolorowe zdjęcie zrobione pod wodą 

9 stycznia 1954 roku w Nowym Jorku po raz pierwszy w świecie zaprezen-

towano kalkulator elektroniczny 

10 stycznia 1971 roku zmarła Gabriel Chanel znana jako Coco Chanel – słyn-

na francuska projektantka mody 

22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, słynny polski 

poeta, który zginął bardzo młodo w Powstaniu Warszawskim 

23 stycznia1905 roku urodził się  poeta Konstanty Ildefons 

Gałczyński   

27 stycznia  (1901 roku) zamarł Giuseppe Verdi – słynny kom-

kompozytor włoski 

3 lutego 1735 roku urodził się pisarz, poeta i biskup – Ignacy 

Krasicki 

4 lutego 1505 roku urodził się Mikołaj Rej pisarz i poeta, który 

jako pierwszy tworzył po polsku 

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady „okrągłego stołu” 

15 lutego 1927 roku w Krakowie rozpoczęła działalność pierwsza 

regionalna rozgłośnia Polskiego Radia 

16 lutego 1983 roku zmarła polska poetka – Kazimiera Iłłakowiczówna, se-

kretarka marszałka Józefa Piłsudskiego  

19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik –słynny polski astronom, 

który odkrył, ze Ziemia obraca się wokół Słońca 

21 lutego 1936 roku uruchomiono w Zakopanem kolejkę linową na Kasprowy 

Wierch 

 

 



PRZEPIS WALENTYNKOWY NA KRUCHE SERDUSZ-

KA 
 

SKŁADNIKI –  

Na ciasto – 30 dag mąki, 20 dag masła,10 dag cukru,1 żółtko, 2 łyżki 

śmietany, szczypta soli 

Na krem – 1 opakowanie kremu „Karpatka”, 10 dag masła, ½ l mleka, 2 łyżki spiry-

tusu 

Na stolnicę wsypać mąkę, cukier, szczyptę soli, żółtko, posiekać z margaryną, do-

dać śmietanę. Zagnieść ciasto, schłodzić. 

Ciasto rozwałkować na ½ cm, pociąć radełkiem na prostokąty, w co drugim wyciąć 

serduszko, piec około 10 minut w 180 C, ostudzić. 

½ l mleka zagotować, ugotować według przepisu na opakowaniu krem „Karpatka , 

ostudzić, zmiksować z masłem, dodać spirytus 

Na każde pełne ciastko nałożyć krem i przykryć połówką z serduszkiem docisnąć, 

schłodzić, posypać cukrem pudrem. Smacznego! 

 

 

Tam byliśmy 
 

 

Pod koniec lutego na hali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się przed-

stawienie teatralne, zorganizowane przez uczniów gimnazjum wraz z Panią pe-

dagog.  Spektakl poruszył temat bardzo ważny a mianowicie problem, jak mło-

dzież próbuje dostosować się do otoczenia i rówieśników. Temat przedstawiony 

był w sposób realistyczny, bez upiększeń i niedomówień. Bardzo nam wstrzą-

snęła historia głównej bohaterki, która za wszelką cenę chciała dostosować się 

do wymogów i presji mody, kolegów, mediów. Było to dużym  plusem sztuki.   

Scenografia sztuki była bardzo dobra, biorąc pod uwagę warunki do jej utwo-

rzenia. Słabe nagłośnienie a  praktycznie jego brak, było jednak dużym minu-

sem, ale  aktorzy starali się jak mogli, aby każdy wyraz został usłyszany. Re-

kwizyty zostały odpowiednio dobrane i dobrze pokazane. Gra aktorska była na-

prawdę świetna. Każdy z aktorów pokazał swoje duże umiejętności i potencjał, 

jaki w nim drzemie.  Kostiumy aktorów były odpowiednio dobrane do roli każ-

dego z nich.  Spektakl uważam za bardzo dobry i godny polecenia. Otwiera on 

oczy nie tylko młodzieży, ale również nauczycielom, jest bardzo pouczający.   

Serdecznie dziękujemy naszym starszym kolegom za zaproszenie.  

Ewelina Minczuk kl.VIIb   
 



Jesteśmy dumni z naszego Patrona  

– Franciszka Karpińskiego!!! 

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 28 lutego Prezy-
dent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą zapropo-
nował czytelnikom Antologię Niepodległości oraz ogłosił lekturę 
Narodowego Czytania. Para Prezydencka proponuje do czytania 
przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości. Wśród tych tek-
stów na pozycji  11 znajduje się  dzieło naszego Patrona Szkoły:   
Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego pol-
skiego króla z domu Jagiełłów. To wielkie wyróżnienie. Wierszy 
patriotycznych napisano bardzo wiele, a utwór naszego patrona 
znalazł się wśród tych 44 naj! 

 

WYNALAZKI Z CODZIENNEGO ŻYCIA 
Wynajdywanie polega na tworzeniu czegoś nowego, czegoś, co nie istniało przedtem. 

Może to być jakiś przedmiot codziennego użytku, narzędzie czy urządzenie. Może to być no-

wy sposób ogrzewania domów itp. Właśnie dzięki dokonywaniu wynalazków życie ludzkości 

uległo w ciągu dziejów tak ogromnym przemianom i możliwy jest rozwój techniki i postęp 

ludzkości. 

 

AGRAFKA Dzisiejsza przypomina swoje poprzedniczki tylko nazwą. Tamte były 

drogocennymi klejnotami, noszonymi zawsze na wierzchu, często nazywane zaponkami. Spi-

nano nimi dwie części kostiumu, przypinano do ozdób głowy. Stosowano je już za czasów 

cesarza greckiego Bazylego II (957-1025). Mikołaj Rej z Nagłowic wymienia agrafkę, czyli 

zaponkę wśród ozdób niewieścich. Pisze, że ubierająca się strojnisia "kładzie perły na palce, 

na szyję łańcuszki, wiesza na pierś zaponki, na uszy zauszki". 

 

GRZEBIEŃ Używany już 4000 lat temu, czyli w epoce kamiennej. Zrobiony był wte-

dy z rybich ości. Później człowiek robił grzebienie z rogu, kości zwierzęcych, drzewa. W sta-

rożytnej Grecji pojawiły się obok grzebieni do czesania grzebienie do podtrzymywania fry-

zur. W średniowieczu rozpowszechnił się zwyczaj wkładania grzebieni do trumny, a niecze-

sanie się uważane było za grzech. W XVI wieku ozdoby grzebieni z religijnych stają się bar-

dziej świeckie. W XVI wieku pojawiły się grzebienie ołowiane, ponoć uśmierzające ból gło-

wy. W następnym wieku  zaczęto produkować grzebienie do czesania peruk. W XIX w. We 

Francji pojawiły się grzebienie kauczukowe, które nie zdobyły jednak takiej popularności jak 

rogowe. W XX wieku stary, rogowy grzebień wyparły tworzywa sztuczne. 

 

IGŁA Została wynaleziona w zamierzchłych czasach przez człowieka ubierającego się 

w skóry z upolowanych zwierząt. Pierwszymi igłami były ości rybie i cienkie, długie kości 

zwierząt, posiadające naturalne otwory, jako nitka służyły mocne trawy czy łyko. Potem za-

częto wyrabiać igły z drewna, rogu, z brązu żelaza, złota. Pierwsze fabryki igieł powstały 

dopiero w XIX wieku we Francji. 



 

 

 

 

 

 

 

MOWA KWIATÓW 
 

 Kwiaty lubi a zwłaszcza dziewczyny, a najbardziej lubią je dostawać. Oto ściągawka, 

która Wam, dziewczyny, pomoże sprawdzić, co oznaczają kwiaty, które być może dostałyście 

na Walentynki. Wam zaś, panowie, pozwoli na przyszłość dać swojej miłej taki kwiat, który 

powie jej, co myślicie i czujecie 

 
AKACJA – przyjaźń 
ASTER – różnorodność 
AZALIA – powściągliwość, umiar 
BLUSZCZ – przyjaźń, wierność 
BŁAWATEK – miłość i małżeństwo 
BRATEK – miłość od pierwszego wej-

rzenia 
BUKIET KWIATÓW – rycerskość 
CHABER – delikatność 
CHRYZANTEMY – wesołość nawet w 

biedzie 
DZWONEK – stała życzliwość 
FIOŁEK – wierność w miłości 
GOŹDZIK - fascynacja 
HIACYNT – zabawa, rozrywka, sport 
HIBISKUS – delikatna uroda 
IRYS – płomień, żar 
JEMIOŁA – pokonaj wszystkie 

przeszkody 
KONWALIA –powrót 

szczęścia 
KOSACIEC – moje gratulacje, 

mam dla ciebie wiadomość 

KROKUS – nie nadużywaj 
LILIA – czystość i łagodność 
LWIA PASZCZA  -  zarozumiałość 
MAGNOLIA – miłość do przyrody 
MAK – gasnące uczucie 
MLECZ – wyrocznia miłości 
NAGIETEK – smutek, ból, gniew 
NARCYZ – egoizm, poczucie własnej 

wyższości 
NIEZAPOMINAJKA – pamiętaj, wierna 

miłość 
PAPROĆ - szczerość 
PIERWIOSNEK – wczesna młodość 
RÓŻA – miłość i uroda 
RUMIANEK – energia, nawet w tarapa-

tach 
SŁONECZNIK - adoracja 
STOKROTKA - niewinność 

TULIPAN - sława 
ZAWILEC – opuszczenie, zapo-

mnienie 
ŻONKIL – chcę, żebyś mnie ko-

chał/kochała
 

 

 



KĄCIK RYMOWANEK MIŁOSNYCH 
Do czytania, przepisania i... łez lani

 
Jedna wiosna w życiu bywa,  

Kwiaty kwitną tylko raz. 

Jedna miłość jest prawdziwa –  

Tylko ta, co pierwszy raz. 

 

Miłość jest jak motyl 

Skrzydła – barwne żagle,  

Lecz pamiętaj o tym: 

Często mija nagle! 

 

Do szczęścia niewiele trzeba 

Może nawet być skromnie 

Mam na własność skrawek 

nieba,  

Kiedy uśmiechasz się do 

mnie. 

 

Z komina bury dym 

Unosi się ku górze. 

O tym, że byliśmy razem  

Pamiętaj jak najdłużej. 

 

Jadę sobie rowerem 

Śpiewam na cały głos... 

Wspomnij o mnie kiedyś, 

Kiedy oddali nas los. 

 
Lot na Marsa jest daleki -  

 

Nasza miłość przetrwa wieki. 

 
Me gorące serce zawsze będzie z Tobą, 

Bo jesteś w mym życiu celem i ozdobą. 

 
To życiowa gramatyka,  

Osobno, czy razem? 

 

Tego nie ma gdzieś w słownikach -  

To serce rozkaże 

 
Jeśli do ludzia tuli się ludź, 

To ludź do ludzia musi coś czuć. 

 

Kocham Cię jak powietrze, 

Jak dziurę w starym swetrze. 

Jak drzewo na polanie. 

Po prostu Kocham Cię kochanie ! 

 

Dzieciom ofiaruj uśmiech, 

Dorosłym miłe słowa. 

Mnie zaś w swej pamięci  

 Na zawsze zachowaj.  

 

Jest obok daru blasku 

Zawsze łezka cienia, 

A obok daru uczuć –  

Dar wspomnienia.  

 

Powiedz, Miły, jak tak można 

Spędzać lata całe... 

Tobie w głowie piłka nożna 

- O mnie zapomniałeś!! 

 

Tego nie napisał nikt 

Na swym komputerze, 

A to najważniejszy plik: 

„Kocham Cię wciąż szczerze” 

 

Gdy usłyszysz kiedyś 

 Dźwięk mego imienia 

Włącz odkurzacz do kontaktu... 

I odkurz wspomnienia



JAK TO ZROBIĆ? 
RAMKA NA ZDJĘCIE JAKO WALENTYNKOWY (I NIE TYLKO) UPOMINEK 

 
Przygotuj – duże zdjęcie, najlepiej własne, kolorowy papier, krepę w dowolnym kolorze, 

karton, ołówek, nożyczki, nitkę do zawieszania.  

1. Wzór ramki odrysowujemy dwukrotnie na kartonie i wycinamy nożyczkami. W 

środku ramki ( na jednym kartonie) wycinamy prostokątny otwór, nieco mniejszy 

od zdjęcia.  

2. Odcinamy z bibułki (krepiny) paski szerokości 2 – 3 cm. Tymi paskami owijamy 

dokładnie ramkę. Z kolorowego papieru wycinamy różne wzory ( gwiazdki, ser-

duszka.. itp) i naklejamy je na ramkę. 

3. Ramkę smarujemy klejem i przykładamy na zdjęcie. Od tyłu w górnej części 

przyklejamy nitkę związana na pętelkę.  

4. Gotowa ramkę ze zdjęciem podklejamy wcześniej wyciętym 

kartonem 

 

Co prawda karnawał się już skończył, ale może się przyda na 

późniejsze bale czy przebieranki pomysł wykonania stroju żabki. 

Można go też wykorzystać w inscenizacji, np. wiersza Jana Brze-

chwy „Żaba”. 

 
1. Z kartki o formacie A4 zgiętej w połowie wycinamy maskę według wzoru  

2. Dół maski odginamy do tyłu. 

3. Z brystolu wycinamy kształt płaszcza taki, jak na rysunku (otwór jest na głowę) 

4. Z kartki o formacie A4 wycinamy wzdłuż linii ciągłej łapkę (potrzebne są takie 2, bo 

żaba jest stworzeniem dwunożnym, a może dwułapnym). Można do nich przyszyć od 

spodu szeroką gumkę, aby się lepiej trzymały.  

 

PRAWDA CZY FAŁSZ? 
Odpowiedz TAK  lub NIE  a następnie poszukaj odpowiedzi wewnątrz nu-

meru 

1. Sówki ziemne żyją w norach bizonów. 

2. Preria to inna nazwa równiny. 

3. Lasso kowboja ma ok. 150 m długości. 

4. Rabuś kokosowy wdrapuje się na drzewo 

5. Hawaje, Haiti, Tonga i Samoa i Cypr to wyspy leżące na Oceanie Spo-

kojnym  

6. Zamki najczęściej budowano na wzgórzach  

7. Gruby mur, którym otoczony był zamek nazywano fosą. 

8. Chopin był słynnym polskim kompozytorem 

9. Szerszenie mogą użądlić tylko raz 

10. Krzyżacy byli rycerzami. 



 

ZNANI NIEZNANI: 

 
MIESZKO I – pierwszy historyczny władca Polski. Urodzony około 930 roku, prawdopo-

dobnie w Gnieźnie, był synem Siemomysława. Panował w latach 960 – 996. Jego ciało po-

chowano w podziemiach katedry poznańskiej. 

HENRYK BRODATY – urodzony pomiędzy rokiem 1165 a 1170; był synem księcia Bolesła-

wa Wysokiego. Pojął za żonę niemiecką księżniczkę, Jadwigę, uznaną po śmierci za świę-

tą. W roku 1201 objął po ojcu władze na Śląsku i doprowadził do rozkwitu gospodarczego 

tej dzielnicy. Zmarł w 1238 roku. 

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK – urodzony w 1260 lub 1261 roku był synem Kazimierza, księ-

cia Kujaw, Łęczycy i Sieradza. Doprowadził do połączenia rozbitej na dzielnice Polski w 

jedno państwo.  

 

 

ECHO KARNAWAŁU  

 

Ostatni dzień roku to wiadomo – sylwester, więc wszyscy 

się bawią. Bal sylwestrowy rozpoczyna karnawał. Nazwę tę 

zapożyczyliśmy przed wiekami z języka włoskiego („carne 

vale” – „mięso żegnaj”). Rodowód tego słowa wywodzą też niektórzy od łacińskich słów „car-

rus navalis”, które oznaczały wóz biorący udział w  uroczystym pochodzie ku czci Dionizosa, 

bądź też od starofrancuskiego słowa „Carn – aval”, co oznacza „mięsożerstwo” . która z tych 

wersji jest prawdziwa – nie wiadomo, bo wszystkie one w pewnym sensie oznaczają to sa-

mo. Z pewnością jednak nazwa ta nie ma nic wspólnego ze słowami – kar nawał, jak to pró-

bowali niektórzy tłumaczyć – nawał kar miał jakoby następować po okresie hulanek, zabaw i 

swawoli. Takie tłumaczenie miało wpływać na umiarkowanie ludzi w zabawie, żeby pamiętali, 

że po tym okresie następuje długotrwały post. Ale jak powiedzieliśmy na początku - rodowód 

słowa „karnawał” jest zupełnie inny.  

Odpowiedzi do PRAWDA czy FAŁSZ: 

1. Fałsz, 2. Prawda, 3. Fałsz, 4. Prawda, 5. Fałsz, 6. Prawda, 7. Fałsz, 8. Prawda, 9. 

Fałsz, 10. Prawda 

 
 

 
 


