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W tym numerze gazetki znajdą się głównie polskie przepisy nadające się ideal-
nie na Wielkanoc. Będą to bardzo aromatyczne muffinki cytrynowe oraz kilka 
propozycji na przygotowanie jajek faszerowanych, których każdy lubi skoszto-
wać w czasie świąt. 

Cytrynowe muffinki 
Najlepiej je upiec w formie na  wypeł-
nionej papilotkami. 
Składniki na 12 sztuk: 
 300 g mąki pszennej 
 2 łyz eczki proszku do pieczenia 
 150 g cukru 
 szczypta soli 
 2 łyz ki startej sko rki z cytryny (tylko 

najbardziej z o łta zewnętrzna częs c ) 
 1 opakowanie cukru wanilinowego 
 2 jajka 
 250 ml jogurtu, kefiru lub mas lanki 
 125 g roztopionego masła 
 
Sposób przygotowania: 

 Piekarnik nagrzej do 190 stopni Cel-
sjusza. Do jednej miski przesiej mąkę 
razem z proszkiem do pieczenia, wy-
mieszaj, dodaj cukier, so l, cukier wa-
nilinowy i sko rkę z cytryny. 

 W drugiej misce wymieszaj jajka z 
jogurtem lub kefirem oraz roztopio-
nym i ostudzonym masłem (moz esz 
kro tko zmiksowac  składniki). 

 Wlej do miski z sypkimi składnikami 
i wymieszaj delikatnie łyz ką tylko do 
połączenia składniko w. Ciasto po-
winno pozostac  lekko grudkowate. 

 Ciasto wyło z  do papilotek w formie 
na babeczki. Piecz przez około 20-22 
minuty. 

Smacznego! 



JAJKA FASZEROWANE 
Jajka faszerowane grillowanymi pie-
czarkami: 
Składniki: 
 4 jajka 
 4 pieczarki  
 so l i pieprz  
 1 łyz ka posiekanej natki pietruszki 
 1 łyz ka majonezu 
 1 łyz ka masła truflowego 
 
Sposób przygotowania: 
 Jajka delikatnie wło z  do wrzącej wo-

dy i gotuj przez 10 minut, obierz ze 
skorupek, przekro j wzdłuz  na po-
ło wki. Z o łtka wło z  do miseczki i roz-
drobnij widelcem. 

 Pieczarki opłucz, osusz i pokro j na 
plasterki. Uło z  na rozgrzanej patelni 
grillowej i grilluj przez około 2-3 mi-
nuty z kaz dej strony. Jes li nie masz 
patelni grillowej, uz yj zwykłej. 

 Pieczarki pokro j na kosteczkę i dodaj 

do z o łtek, dopraw solą, pieprzem, 
dodaj posiekaną natkę i wymieszaj. 
Na koniec dodaj majonez i masło tru-
flowe, wymieszaj i powstałym far-
szem napełnij poło wki białek. Ude-
koruj pietruszką. 

 
                                                       Smacznego! 

Jajka faszerowane kozim serem i pomi-
dorem 
Składniki: 
 3 jajka 
 60 g sera koziego (miękkiego, dojrze-

wającego, roladki koziej) 
 1 mały pomidor 
 so l morska i s wiez o zmielony czarny 

pieprz 
 sałata do dekoracji 
 
Sposób przygotowania: 
 Jajka ugotuj na twardo (delikatnie 

wło z  do wrzącej wody i gotuj przez 
10 minut). Obierz i przekro j na po-
ło wki. Wyjmij z o łtka i wło z  je do mi-
seczki, rozgniec  widelcem, dodaj po-
krojony lub rozdrobniony ser kozi i 
wymieszaj. 

 Pomidor sparz, obierz, pokro j na 
c wiartki, usun  pestki, miąz sz pokro j 
w kosteczkę  i wło z  do miseczki  

z z o łtkami. Dopraw solą, pieprzem  
i wymieszaj, farsz wło z  do poło wki 
białek i udekoruj sałatą. 

 
                                                      Smacznego! 
  



 

Jajka caprese, czyli faszerowane mozza-
rellą, pomidorami i bazylią. 
Składniki: 
 4 jajka 
 1 kulka mozzarelli 
 1 łyz eczka oliwy extra vergine 
 8 lis ci bazylii 
 1 pomidor 
 so l morska i s wiez o zmielony pieprz 
 
Sposób przygotowania: 
 Ugotuj jajka (wło z  do wrzącej wody i 

gotuj przez 10 minut), obierz ze sko-
rupek i pokro j na poło wki. Wyjmij 
z o łtka, wło z  je do miseczki i rozdrob-
nij widelcem. Dodaj pokrojoną w ma-
łą kosteczkę mozzarellę, oliwę i po-
siekane lis cie bazylii (2 lis cie pozo-
staw do dekoracji). Dopraw solą i 
pieprzem. 

 Pomidor sparz wrzątkiem, obierz, 
pokro j na c wiartki, usun  nasiona, a 
miąz sz pokro j w drobną kosteczkę, 
dodaj do reszty składniko w i wszyst-
ko wymieszaj.  

 Powstałym farszem napełnij poło wki 
białek, uło z  na po łmisku. Skrop oli-
wą, dopraw solą i s wiez o zmielonym 
pieprzem, udekoruj pozostałą posie-
kaną bazylią. 

Smacznego! 
            Źródło: www.kwestiasmaku.com 

Julia Wiatrowska 

Dedykacje: 
Dedykacja dla pani Haliny Mitoraj 
od klasy 3c 
Dla moich superkoleżanek D.M 
Dla Magdy S. od Cariny J 
Dedykacja dla klasy 3c 
Dla Kuby Lewandowskiego od 2b- 
gratulujemy oceny celującej z ma-
tematyki 
Dla Gryca 
Dla Puzona 
Dla superklasy 2c od Arka 
Dla Jonasza Porywczego od Anny 
Marii 
Dla Krystiana Żuchowskiego od 
wielbicielki 
Dla Stasi J 
Dla 2b :D 

Dla Pawła Kokoszki 
Dla Angeliki Siodłak 
Dla Karoliny Kuli 
Dla dziewczyn z 1b 
Dla Kamila Makucha 
Dla p. Teresy Domin od 1b  
Dla Justyny Podczerwińskiej od 
Karoliny K. 
Dla wszystkich nauczycieli, a 
przede wszystkim p. Teresy Roz-
mus 
Dla Patrici Świderskiej od Magdy 
C. 
Dla Anki Pilch i Moniki Gruszki od 
Anki G. 
Dla Marysi Chlebek od Ani L. 
Dla chłopaków z 1b za to, że są 
wariatami 



Dla Karoliny Stec od Zuzi G. 
Dla Krystyny Leja 
Dla Eweliny Matery 
Dedykacja dla p. Krystyny Kopeć 
za fajną i ciekawą lekcję 1c 
Dedykacja dla p. Teresy Rozmus 
za wspaniałe i bardzo interesują-
ce lekcje 1c 
Dla p. Teresy Domin za uśmiech 
na twarzy i poczucie humoru  1c 
Od Rafała dla Krysi za mi-

ło spędzone ferie  
Dla wiecznie młodej i pięknej Soj-
ki od koleżanki z klasy 
Od Rafała dla koleżanek z Pod-
czerwonego Weroniki i Oli 
Dla chłopaków z 2c od dziewczyn 
z 2c 
Dziękuję Ci, Kasiu z 2c. Też ci ży-

czę wszystkiego dobrego J 

O. Kubowicz i J. Harbut 

Wiosna zbliża się już wielkimi krokami, więc warto zastanowić się i dowiedzieć 
co będzie modne w tym sezonie.  

Ro z - postrzegany za 
kolor przeznaczony 
dla małych dziewczy-
nek, jednak w tym ro-
ku powinien kro lowac  
w większos ci stylizacji 
i będzie dodawał im 
wdzięku i niewinnos ci. 

Mięta- kto rys  raz z kolei 
będzie gło wnym kanonem 
mody wiosennej. 

Kombinezony – i dłu-
gie i kro tkie sprawdzą 
się zamiast sukienek 

Kamizelki- mogą byc  noszo-
ne zaro wno do bluzek z 
długim rękawem lub bez. Geometryczne 

spo dnice- asy-
metryczne, z  
zakładkami 
warto je miec  
w tym sezonie. 



Warto jednak pamiętac  o okryciu wierzchnim. Mo-
z e to byc  na przykład płaszczyk lub ramoneska albo 
grubszy sweter. 

Przezroczystos c - warto zao-
patrzyc  się w koszulę mgieł-
kę. 

Gabrysia Szaflarska 



Dnia 17 marca 2015 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunaj-

cu odbył się test wiedzy o bezpiecznym Internecie dla wszystkich chętnych. Z gimnazjum 

udział w konkursie brali uczniowie klas drugich (a,b,c) oraz trzecich (a,b,c,d). 

 Test miał na celu propagowanie bezpiecznego dostępu do Internetu na co dzień- za-

równo dzieci, młodzieży, nauczycieli jak i rodziców. Konkurs, jak co roku, został zorgani-

zowany z okazji corocznych obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (DBI) w Polsce i w ca-

łej Europie. 

 Przypomnijmy, że DBI obchodzone są na świecie od 2004 roku na wniosek Komisji 

Europejskiej, w Polsce  natomiast od 2005 roku. W naszym kraju co roku organizatorem jest 

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), a patro-

natem honorowym Fundacja Orange.  W bieżącym roku DBI był obchodzony 10 lutego, a 

do patronatów dołączyli Facebook oraz Microsoft. 

 Wyniki konkursu zostaną już niedługo ogłoszone przez Panią Monikę Czaplę. 

 

       Gratulujemy wszystkim  uczestnikom konkursu  

Dominik Michniak 

Dnia 4.03.2015r. O godzinie 9.30 
w Maniowach rozpoczęły się po-
wiatowe zawody w piłce siatko-
wej dziewcząt. Przyjechało 6 dru-
z yn, kto re były podzielone na 2 
grupy. W skład grupy pierwszej 
wchodziła: 
 Szczawnica 
 Załuczne 
 Lipnica Mała 
W drugiej grupie znajdowały się: 
 Maniowy 
 Skawa 
 Czarny Dunajec 
Mecze były rozgrywane według 
zasad: 
1. Kaz dy z kaz dym w grupie 
2. Następnie 1 miejsce w pierwszej grupy z 2 miejscem w drugiej grupie i na od-

wro t. 
Zawody zakon czyły się ok. 15.00. Na pierwszym miejscu znalazła się Szczawnica, na 
drugim Załuczne, a na trzecim grupa dziewcząt z Maniow. Zajęcie 1 miejsca dawało 
druz ynie awans do rozgrywek wojewo dzkich. 
 

 
Gabrysia Szaflarska 



"Burlesque" 
Ali (Christina Aguilera), dziewczyna z ma-
łego miasteczka obdarzona wspaniałym 
głosem, decyduje się na ucieczkę od co-
dziennych trudo w i niepewnej przyszłos ci 
i podąz a za swoimi marzeniami do Los An-
geles. Po serii niepowodzen , Ali natyka się 
przypadkiem na The Burlesque Lounge, 
majestatyczny, ale podupadający teatr, wy-
stawiający rewię. Szokujące kostiumy i 
s miała choreografia zachwycają Ali. Zde-
terminowana i nieugięta dziewczyna do-
staje pracę kelnerki od Tess (Cher), włas ci-
cielki klubu i gwiazdy rewii. Wkro tce po-
tem zaprzyjaz nia się z jedną z tancerek 
(Julianne Hough), znajduje wroga w za-
zdrosnej o jej talent gwiazdce (Kristen 

Bell) i zdobywa uczucie Jacka (Cam Gigan-
det), barmana i muzyka. Dzięki pomocy 
kierownika sceny (Stanley Tucci) i gospo-
darza show (Alan Cumming), Ali pokonuje 
drogę od baru na scenę. Jej spektakularny 
głos przywraca The Burlesque Lounge jego 
dawną s wietnos c , a w międzyczasie poja-
wia się charyzmatyczny przedsiębiorca 
(Eric Dane) z atrakcyjną propozycją...  

  

Tytuł: „Burleska” 
Gatunek: Musical 
Produkcja: USA 
Reżyseria:  Steve Antin 
Dystrybucja: United International 
Pictures Sp z o.o. 
Czas trwania: 120 min 
Premiera polska: 2011-02-11 
Premiera światowa: 2010-11-24 

Obsada: 
Cher - Tess 
Christina Aguilera - Ali 
Eric Dane - Marcus Gerber 
Cam Gigandet - Jack Miller 
Kristen Bell - Nikki 
Stanley Tucci - Sean 
Julianne Hough - Georgia 
Alan Cumming - Alexis 

Barbara Toczek 



Jest to coroczne święto obchodzone 8 

marca jako wyraz szacunku dla ofiar 

walki o równouprawnienie kobiet. 

Ustanowione zostało w 1910 roku. 

Dzień Kobiet w Polsce był obchodzo-

ny na szeroką skalę do 1993 roku. Za 

pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć moż-

na obchodzone w starożytnym Rzymie 

matronalia. Było to święto przypadają-

ce na pierwszy tydzień marca, związa-

ne z początkiem nowego roku, macie-

rzyństwem i płodnością. Z okazji tego 

święta mężowie obdarowywali swoje 

żony prezentami i spełniali ich życze-

nia. Początki Międzynarodowego Dnia 

Kobiet wywodzą się z ruchów robotni-

czych w Ameryce Północnej i Europie. 

Pierwsze obchody Narodowego Dnia 

Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w 

Stanach Zjednoczonych. Zapoczątko-

wane zostały one przez Socjalistyczną 

Partię Ameryki. Dzień Kobiet jest 

obecnie oficjalnym świętem w Albanii, 

Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Bia-

łorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, 

Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, 

Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, 

Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, 

Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Ru-

munii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, 

Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, 

Włoszech i Zambii. Mężczyźni wrę-

czają wtedy znajomym kobietom, a 

matkom, żonom, partnerkom, koleżan-

kom kwiaty i drobne podarunki. W 

niektórych krajach (jak Rumunia) 

dzień ten jest równoważny z Dniem 

Matki, podczas którego dzieci ofiarują 

drobne prezenty swoim matkom i bab-

ciom. W Armenii po upadku Związku 

Radzieckiego zaniechano świętowania 

MDK, zamiast tego 7 kwietnia wpro-

wadzono święto piękna i macierzyń-

stwa. Nowe święto stało się popularne 

pośród Ormian i jest obchodzone jako 

upamiętnienie jednego z głównych 

świąt kościoła ormiańskiego- zwiasto-

wania. Ludzie świętują jednak również 

8 marca. Dyskusja publiczna, której 

tematem były dwa Dni Kobiet, przy-

niosła rezultat w postaci Miesiąca Ko-

biet, który trwa pomiędzy 8 marca i 7 

kwietnia. Obecnie corocznie odbywają 

się organizowane przez feministki ma-

nify, czyli demonstracje połączone z 

happeningiem (zorganizowane wyda-

rzenie o charakterze artystycznym, 

ograniczone czasowo, mające swoją 

dramaturgię, tworzącą logiczną narra-

cję, lub zestaw znaków: haseł, obra-

zów, gestów, przedmiotów, postaci w 

przestrzeni) na rzecz równego trakto-

wania kobiet i mężczyzn. Prezentami 

są najczęściej kwiaty lub słodycze. 

                                 Barbara Toczek 



Dzień Kobiet obchodzony 8 marca na całym 

świecie to dobra okazja do obdarowania swojej 

drugiej połówki. Oczywiście nie musi być to 

coś wymyślnego i bardzo drogiego, liczy się 

pomysł i dobre chęci. Dlatego przedstawię 

Wam kilka pomysłów na prezenty: 

 Kwiaty- od zawsze kojarzą nam się z tym 

dniem, jednak co roku możemy je uroz-

maicić. Świetnie sprawdzą się to czerwo-

ne róże, tulipany lub ulubiony rodzaj wa-

szej drugiej połówki. 

 Perfumy- to droższa inwestycja, lecz  jakże trafna. Zapach wybranych 

przez was perfum przez lata będą kojarzyły się dziewczynie z wami. 

 Biżuteria- nie musi być droga, ważne, żeby coś oznaczała i przypominała 

o tym dniu i o związku 

 Wysokiej jakości kawa- jeżeli wasza ukochana kocha rozkoszować się ka-

wą, jeszcze bardziej  jej się to spodoba 

 Czekoladki- zawsze sprawdzą się, gdy nie macie pomysłu. Warto jednak 

pomyśleć o wyjątkowym opakowaniu czy napisie 

 List- na pewno ucieszy twoją wybrankę i poczuje się wtedy naprawdę wy-

jątkowa. Zawrzyj w nim swoje przemyślenia na jej temat i uczucia. 

 Zapachowa świeca- umili wam wspólne spędzanie wieczorów 

Gabrysia Szaflarska 

Wielkanoc to święto upamiętniające 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-

sa, które spędzamy w gronie rodzin-

nym, uczestnicząc w nabożeństwach 

oraz skrupulatnie przygotowując 

wiele wyśmienitych potraw wielka-

nocnych. Święta Wielkanocne mają 

bogatą tradycję. W Polsce bardzo 

pielęgnuje się obyczaje i tradycje 

wielkanocne, których jest bardzo 

wiele. Wiele z tradycji wielkanoc-

nych już zanika, jednak wiele z nich 

preferuje się nadal w polskich do-

mach. 

Tradycyjne świąteczne potrawy to: 

 żurek, czyli barszcz biały, 

 kiełbasa zwykle biała, na ciepło, 

 szynka wędzona w jałowcowym 

dymie, 

 ćwikła z chrzanem, 

 pieczone mięso, 

 własnoręcznie wykonana babka, 

 mazurek z artystycznymi dekora-

cjami, 

 pascha, 

 kołacz, 

 sernik (kiedyś zwany  



 przekładańcem). 

Zdecydowanie jedną z najbardziej zna-

nych i obchodzonych tradycji wielka-

nocnych jest uroczyste, wielkanocne 

śniadanie. W trakcie śniadania dzieli-

my się jajkiem z domownikami. Tra-

dycyjnie na stole powinny znaleźć się 

poświęcone w trakcie święcenia potra-

wy. Na wielkanocnym stole nie powin-

no zabraknąć m.in. chleba, jajek, kieł-

basy oraz wielkanocnej babki.  

Kolejną tradycją wielkanocną jest 

święconka. Tradycyjnie Wielka Sobota 

była dniem radosnego oczekiwania na 

Wielką Niedzielę. To właśnie w tym 

dniu cale rodziny z przystrojonymi ko-

szykami szły do kościoła święcić po-

karm. W koszu nie mogło zabraknąć 

jajka, wędlin oraz baranka, który sym-

bolizuje Chrystusa Zmartwychwstałe-

go. Do poświęcenia rodziny do wiel-

kanocnego koszyka wkładały również 

chrzan, symbolizujący gorycz męki 

Pańskiej.  

Lany poniedziałek lub śmigus dyngus 

to zdecydowanie jedna z najpopular-

niejszych wielkanocnych tradycji. W 

tym dniu tradycyjnie oblewano dziew-

czyny. Panna, która się obraziła albo 

nie została polana, miała do końca ży-

cia pozostać niezamężna. Współcze-

śnie śmigus-dyngus odbiega od swoje-

go historycznego znaczenia.  

Tradycją, od razu kojarzoną z Wielka-

nocą, są pisanki. Malowanie jajek to 

zdecydowanie jedna z najbardziej roz-

powszechnionych tradycji wielkanoc-

nych. Pisanki posiadają wielowiekowy 

rodowód, sięgający aż do czasów sta-

rożytnych Persów. Zgodnie z dawnym 

obyczajem, Persowie ofiarowali swo-

im bliskim jaja barwione na czerwono, 

co było odczytywano jako niezwykle 

przyjacielski gest. Także starożytni 

Rzymianie oraz Grecy barwili jajka. 

Zwyczaj ten przejęli od Persów. Z sta-

rożytności pochodzi przysłowie „Jeśli 

my, chrześcijanie zaprzestaniemy bar-

wienia jaj na czerwono, wówczas na-

stąpi koniec świata”. Według starożyt-

nych legend czerwone pisanki posia-

dają magiczną moc, symbolizują serce 



Basia Toczek 



Dopiero wtedy się po niej rozejrzałam. By-
ły w niej wszystkie typy znane z filmo w o 
licealistach. Divy, umalowane do granic 
moz liwos ci. Pryszczate kujonki w staro-
s wieckich okularach swoich babc . Umię-
s nieni macho, puszczający oczko do klaso-
wych kro lowych pięknos ci. Artys ci, odpra-
wiający swoje małe przedstawienia, w kto -
rych grają gło wne role. Perkusis ci, zamie-
niający dwa oło wki, pio rnik i ławkę w 
swo j własny instrument. Poeci, pochłonię-
ci kartką z dwoma bądz  trzema jakz e filo-
zoficznymi zwrotami, tworzącymi naj-
większe dzieła literatury. I wreszcie ta 
garstka normalnych ludzi, do kto rych, a 
przynajmniej miałam taką nadzieję, nale-
z ałam. Wszyscy zebrani w klasie wpatry-
wali się we mnie i chłopaka z zaciekawie-
niem. Najprawdopodobniej było to najcie-
kawsze, co się na tej lekcji zdarzyło. 
Wreszcie kobieta z rezygnacją westchnęła. 
- Jako jedyny siedzisz sam. Panna Tha-
pman usiądzie z tobą. Nie pro buj jej stra-
szyc  czy nawet z nią rozmawiac . Zrozu-
miano? 
 - Tak jest, panno Ramirez - wyprostowany 
blondyn zasalutował, a klasa wybuchnęła 
s miechem. Nawet na moich ustach pojawił 
się lekki us miech. A więc klasowy błazen.  
-Siadaj! - kobieta uniosła się gniewem. - 
Juz , juz , spokojnie. Nie potrafiłam się od-
nalez c  w całej tej sytuacji. Czy ja włas nie 
wylądowałam w ławce z chłopakiem Vic-
torii? Rzeczywistos c  mnie przygniotła. 
Wyglądało na to, z e tak. Przewro ciłam 
oczyma i podąz yłam za chłopakiem do je-
dynej pustej ławki na samym kon cu klasy 
przy oknie. Lekcja trwała jeszcze jakies  10 
minut. W ławce znalazłam jeden wolny 
podręcznik do hiszpan skiego. Blondyn 
uparcie przepisywał wszystko z tablicy, 
ani raz na mnie nie spojrzał. Nie przywitał 
się. Nie wyglądał na kogos , kto słucha po-
lecen  nauczycieli.  
-Laura, zno w to robisz - mruknęłam pod 
nosem. Oceniałam go po jego zachowaniu. 

Chłopak drgnął, ale nie popatrzył na mnie. 
Dzwonek zadzwonił, blondyn szybko ze-
brał swoje rzeczy i dosłownie wybiegł z 
klasy, podczas gdy ja powoli wszystko pa-
kowałam do torby. Wyszłam z pomiesz-
czenia i znalazłam się w tłumie ludzi. Zau-
waz yłam stojącą z boku Veronicę.  
-Tu jestes . Jak poszło na hiszpan skim? - 
us miechnęła się, podchodząc do mnie. - 
Nie az  tak z le. Za to takiemu jednemu 
blondynowi owszem. Owen miał na nazwi-
sko chyba... - zamys liłam się, a twarz 
dziewczyny stęz ała. 
 - Co? - spytałam niepewnie.  
- Radzę ci się z nim nie zadawac  - za-
brzmiało, jak ostrzez enie. A moz e groz ba?  
- Dlaczego? - zmarszczyłam nos. Nie to, 
z ebym miała. Budził we mnie dziwny nie-
poko j. Byłam po prostu cholernie ciekawa.  
Poprowadziła mnie do windy. Byłys my w 
niej same. Brunetka wcisnęła guzik parte-
ru, gdzie razem miałys my miec  algebrę.  
- To mo j brat - odparła kro tko, odwracając 
twarz w moją stronę. - I jest naprawdę 
okropny. Ze wszystkich ludzi, jakich znam, 
jest największym baranem.  
- Z eby tak mo wic  o bracie... Czym sobie 
zasłuz ył?  
- Zaliczył 90 procent dziewczyn tej szkoły. 
I kilku chłopako w - a ta druga informacja 
lekko mnie zdziwiła.  
- Jest bi? - spytałam delikatnie.  
- Jest w pełni hetero. To była jego faza 
"odkrywania siebie" - odpowiedziała z 
kpiącym us miechem.  
- I rozumiem, z e odkrył siebie? - dopyty-
wałam. Drzwi windy otworzyły się, wy-
szłys my z niej, wtapiając się w znacznie 
mniejszy niz  na go rze tłum.  
- Narzekał, z e go pos ladki bolą. I z e to wca-
le nie jest wygodne byc  tym na dole - za-
s miała się.  
- Ciekawe, jak do tego doszedł - mruknę-
łam sarkastycznie.  
- Mo wię powaz nie, zadawanie się z nim to  



najgorsze, co moz esz zrobic . On jest na-
prawdę niezbyt zdolny do miłos ci - 
us miechnęła się krzywo.  
- Byłam ciekawa. Błaz ni mnie nie kręcą. A 
poza tym, nie wyleczyłam się jeszcze z po-
przedniego związku. Nie szukam nowej 
miłos ci - wzruszyłam ramionami.  
- Rozumiem - skinęła głową. - Moz e wybie-
rzemy się na jakis  spacer czy do kawiarni? 
Lepiej się poznamy. Nie miałam na to 
ochoty, ale moz e włas nie tego trzeba mi 
było? Nowej przyjacio łki. Jakiejs  odskocz-
ni. Ojciec Oliver radził mi, bym znalazła 
sobie nowe zajęcie, cos , co sprawia, z e czu-
ję się dobrze i nie wspominam. Moz e Vero-
nica mogła się stac  moją przyjacio łką?  
- Dlaczego nie - wreszcie odpowiedziałam. 
- Na lunchu moz emy się dogadac  - widzia-
łam ten us miech wykwitający na jej twa-
rzy i od razu zrobiło mi się przyjemniej. 
Czyli ta wywyz szająca się i pewna siebie 
perfekcjonistka jednak miała serce.  
- Cieszę się, z e się zgodziłas , bałam się, z e 
będziesz chciała z yc  na marginesie. W kon -
cu przeniosłas  się tylko z jednej szkoły do 
innej. I to w tym samym mies cie. Przeciez  
moz esz miec  swoich przyjacio ł z tej po-
przedniej - zakłopotała się.  
- Ku twojej uciesze - nie mam - odpowie-
działam z artobliwie. - Cięz ko mi nawiązy-
wac  kontakty z ludz mi.  
- Aspołeczna. Coraz bardziej cię lubię - 
us miechnęła się lekko. Nagle od tyłu usły-
szałam:  
- Hej, siostra. Moz emy zamienic  sło wko? - 
spytał niepewnie brat Very, trzymając dło-
nie w kieszeniach. Zorientowałam się, z e 
nie znam jego imienia.  
- Wybaczysz? - zrobiła szybki ruch ręką w 
stronę blondyna.  
- A mam wyjs cie? - przyłoz yłam dłon  do 
brody.  
- Za minutę wracam - przepraszającym to-
nem odparła i odeszła w stronę brata. 
Spojrzałam na nich ukradkiem. Oboje mie-
li napięty wyraz twarzy. Kło cili się? Bar-
dzo prawdopodobne. W kto ryms  momen-
cie chłopak machnął ręką, szepnął jej cos  
do ucha i odszedł. Veronica powro ciła do 

mnie zmieszana.  
- Cos  się stało? - spytałam udając, z e nie 
widziałam ich małego nieporozumienia.  
- Nie - pokręciła głową zdecydowanie. Wi-
działam w jej oczach jednak jakis  niepoko j. 
Schowane za okularami były bliskie płaczu 
i to było dos c  wyraz ne.  
- Na pewno?  
- Tak. Chodz my juz  do klasy, zaraz zaczyna 
się algebra - odparła wymijająco. Wes-
tchnęłam cicho i podąz yłam za nią. Dopie-
ro teraz zauwaz yłam, z e ludzie wciąz  się 
we mnie wpatrują. No tak- jestem obca w 
ich s wiecie. Jakas  grupka z boku patrzyła 
na mnie z kpiącymi us miechami. Po chwili 
dołączył do nich brat Veroniki, chłopak, 
kto rego imienia nadal nie poznałam. Jed-
nak nie patrzył na mnie, jak reszta. Jego 
twarz była bez wyrazu. Poczułam się lekko 
zmieszana, więc pochyliłam głowę, chowa-
jąc twarz we włosach i weszłam do klasy z 
Veronicą ro wno z dzwonkiem. Nauczyciel 
o kasztanowych włosach siedział juz  przy 
biurku, podeszła wraz ze mną do niego.  
- Przepraszam, panie Burns, mo głby pan 
wydzielic  podręcznik Laurze? Jest w tej 
szkole nowa. Dzis  zaczyna - Vera uprzej-
mie poprosiła.  
- Znamy się skąds , Lauro? - męz czyzna z 
zaciekawieniem na mnie spojrzał.  
- Moz liwe. Moja mama zna w tym mies cie 
wszystkich. Moglis my się spotkac  na ja-
kims  balu albo bankiecie - powiedziałam, 
nie patrząc mu w oczy. Oczywis cie, z e wie-
działam, kim jest.  
- Thapman, prawda? - zapytał.  
- Tak, proszę pana - skinęłam głową.  
- Po lekcji na chwilę zostan  - moje serce 
przyspieszyło. Nie teraz. Błagam, nie.  
- Będzie kro tka przerwa, a ja mam po z niej 
lekcję na drugim piętrze - rzekłam opano-
wanym głosem, mimo tego, z e w s rodku 
się we mnie gotowało.  
- Załatwię ci zwolnienie w razie spo z nie-
nia. Musimy porozmawiac  o twoich oce-
nach. Widziałem, co było w poprzedniej 
szkole - rzekł gwałtownie. Jemu się nie od-
mawia, ja to włas nie zrobiłam.  
. 



- Jej oceny są celujące - stwierdziła Veroni-
ca. Miała moje akta i byłam jej za to po raz 
pierwszy wdzięczna. Takiej obrony się nie 
spodziewał. Ale to był lord Burns. On po-
trafił wybrnąc  z kaz dej sytuacji. I tak tez  
zrobił.  
- No włas nie. Porozmawiamy o kilku 
s wietnych konkursach i projektach - 
us miechnął się ciepło. Głupek 

- Laura, to moz e ci zapewnic  miejsca w naj-
lepszych krajowych college'ach - Veronica 
się rozpromieniła. Nie, teraz to mnie wko-
pała. Burns us miechał się szeroko.  
- Zostan  na przerwie, zwolnię cię. Co masz 
potem? Spojrzałam na plan kurczowo s ci-
skany w spoconej dłoni.  
- Ang... angielski - wyjąkałam.  
- Pani Collins wybaczy ci to spo z nienie - 
brunetka us miechnęła się.  
- No widzisz, Lauro. Zostan , dobrze? - w 
jego oczach widniała wyraz na groz ba. Nie 
mogłam się nie zgodzic . Dlaczego on, do 
cholery, tu uczy? Uczył w Hampbridge. 
Mama zarzekała się, z e go tu nie będzie. A 
jednak był. Dlaczego? Koszmar miał się 
skon czyc .  
- Dobrze - zmruz yłam oczy.  
- Proszę, to twoja ksiąz ka - podał mi ją, a ja 
wpatrywałam się w nią tępo. Wreszcie ją 
wyrwałam i bez słowa poszłam do samego 
tyłu do ławki. Jakis  brunet przede mną od-
wro cił się do mnie.  
- Laura, nie? - szepnął. Z przodu Burns 
opowiadał o czyms  megaciekawym, ale 
chłopak był bardziej interesujący, niz  lek-
cja, kto rą juz  umiałam. Miał niebieskie 
oczy i delikatnie postawione głęboko brą-
zowe włosy. Jak Nick. Cos  zakłuło mnie w 
s rodku. Nick...  
- Mhm - mruknęłam jednak bez większego 
zainteresowania.  
- Burns to zbok. Uwaz aj na niego - 
us miechnął się delikatnie.  
- Znam go lepiej niz  ty - warknęłam. Po 
chwili jednak uspokoiłam się, widząc jego 
konsternację. 
 - Ale dzięki za troskę. Jak dotąd wszyscy 
patrzyli na mnie, jak na ufo. Jestes  pierw-
szym, kto się do mnie odezwał nie z obo-

wiązku.  
- Zadajesz się z Veronicą Idiotką Owen. Jej 
się wszyscy boją. I nienawidzą ją. Jest na-
prawdę okrutna. Juz  jej braciszek jest mil-
szy - skrzywił się. Zaskoczyło mnie to. Ve-
ra wydawała się naprawdę miła. Moz e 
udawała?  
- Dlaczego mi to mo wisz? - spytałam po-
dejrzliwie.   
- Jestes  nowa. Nie znasz tu ludzi. I trafiłas  
na najgorszą osobę. Mam serce i nie chcę, 
bys  została zniszczona. A tak poza tym, 
jestes  inna od nich wszystkich. Powiew 
s wiez os ci się przyda - zas miał się lekko. - 
Jestem Lucas.  
- Laura, ale to juz  wiesz - us miechnęłam 
się delikatnie. Podał mi dłon  pod oparciem 
swojego krzesła. Było to dos c  niewygodne, 
ale chwyciłam ją i potrząsnęłam. Była 
ogromna i przyjemna w dotyku.  
- Moz esz zechcesz siąs c  ze mną i moimi 
znajomymi na lunchu? - zaproponował. - 
Jes li oczywis cie nie umo wiłas  się z Veroni-
cą.  
- Nie umo wiłam - skłamałam. - To znaczy, 
chyba nie. Ale skoro mo wisz, z e jest okrop-
na, to moz e wolę poznac  nowe osoby niz  
zadawac  się z szatanem - skrzywiłam się.  
- Chętnie z tobą usiądę - dodałam.  
- Będę czekac  na ciebie przed jadalnią, do-
brze? - zapytał, wyraz nie ucieszony moją 
decyzją. Skinęłam tylko głową i wro ciłam 
do przepisywania notatek. Lekcja przera-
z ająco szybko się skon czyła. Dzwonek za-
dzwonił, klasa pustoszała, wkro tce tylko ja 
i męz czyzna w niej zostalis my. Burns za-
mknął drzwi i podszedł do mnie. Czułam, 
jak moje serce przyspiesza. Tętno miałam 
niewiarygodnie szybkie, krew pulsowała 
w mojej skroni. Robiło mi się niedobrze, a 
w głowie kręciło. Nie mogłam na to po-
zwolic . Zacisnęłam dłonie w pięs ci i wy-
skoczyłam z ławki.  
- Nie dotkniesz mnie nawet, zboczen cu - 
warknęłam.  
- Laura, kochanie. Nie pamiętasz, jak było 
nam dobrze? Jak uwielbiałas  nasze igrasz-
ki? Jak cudownie było spotkac  się wieczo-
rem i kochac  się do znudzenia całą noc?  



Jak s wietnie s wietnie było się sobą... - nie mogłam juz  tego słuchac … 
Ciąg dalszy opowiadania nastapi w następnym (kwietniowym) numerze gazetki „To i 
Owo” 
 

Kasia Kukułka 

„Wodospad” to druga częs c  bestsellerowej 
ksiąz ki „Łza”, kto ra została wydana w paz -
dzierniku 2013 roku. 
Łzy Eureki zatopiły s wiat. Atlantyda zaczę-
ła się wznosic , a wraz z nią jej złowrogi 
władca Atlas. Eureka jako jedyna moz e go 
powstrzymac , ale najpierw musi nauczyc  
się walczyc . Wraz z Cat, rodziną i Anderem, 
ols niewającym Tragarzem Ziarna, przeby-
wa ocean, by odnalez c  Solona, tajemnicze-
go zaginionego Tragarza Ziarna, kto ry wie,  
jak pokonac  Atlasa. 

Wydostawszy się na ląd, Eureka pada ofia-
rą szyderstw wiedz m plotki, pozbawio-
nych domu atlantydzkich czarodziejek, i 
ataku miejscowych, kto rzy pro bują prze-
z yc  pos ro d zniszczen  wywołanych przez 
jej łzy. I nie czuje się wcale gotowa na sta-
wienie czoła Atlasowi i ocalenie s wiata, 
gdy Solon wyjawia, z e słabos cią Andera 
jest miłos c , a wszelkie uczucia, jakie z ywi 
do niej chłopak, przyspieszają jego       
starzenie. 

Pro bując znalez c  sens w mrocznym s wie-
cie stworzonym przez jej smutek, Eureka 
trafia nad zaczarowaną sadzawkę. Jej za-
skakujące odbicie ujawnia wstrząsającą 
tajemnicę – jes li Eureka okaz e się dos c  sil-

na, moz e wykorzystac  tę wiedzę, by poko-
nac  Atlasa... chyba z e jej złamane serce jest 
dokładnie tym, czego władca potrzebuje, 
by oz ywic  swoje wznoszące się kro lestwo... 
 

W Wodospadzie Eureka ma szansę ocalic  
s wiat. Będzie jednak musiała oddac  
wszystko – nawet miłos c . 

                                        

                                            Julia Wiatrowska 

Tytuł: „Wodospad (TOM 2.) 
Tytuł oryginalny: „Waterfall” 
Autor: Lauren Kate 
Data wydania: 4 marzec  2015 rok 
Kategoria: Fantasy 
Wydawnictwo: Galeria Książki 



Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy. 
Powyżej umieściłam zbiór wybranych przysłów dotyczących miesiąca marca. 
Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z ko-
lejnymi miesiącami i porami roku. Przysłowia były sposobem przekazania wnio-
sków płynących z tych obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet dziś, w dobie 
nowoczesnych technologii umożliwiających coraz dokładniejsze prognozowanie 
pogody, ta wiedza wciąż pozostaje użyteczna.  

 W marcu jak w garncu. 
 Co marzec wypiecze, to kwiecien  wy-

siecze. 
 Czasami w marcu zetnie wodę w 

garncu. 
 Czasem marzec tak się podsadzi, z e 

dwa koz uchy oblec nie zawadzi. 
 Ile w marcu dni mglistych, tyle w z ni-

wa dni dz dz ystych. 
 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieu-

rodzaj zboz a s ciele. 
 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rol-

nik biada, gdy słon ce jas nieje, to rol-
nik się s mieje. 

 Marzec, co z deszczem chadza, mokry 
czerwiec sprowadza. 

 Słon ce marcowe owocom niezdrowe. 
 Marzec zielony - niedobre plony. 
 Suchy marzec, kwiecien  mokry, maj 

przechłodny - nie będzie rok głodny. 
 Suchy marzec, mokry maj, będzie 

z ytko jako gaj. 
 W marcu, gdy są grzmoty, uros nie 

zboz e ponad płoty. 
 Marzec odmienia wiatry, deszcz mie-

sza z pogodą, więc nie dziw, jes li sta-
rzy czują go ze szkodą.  

 Gdy marzec mglisty, w lecie czas 
dz dz ysty. 

 Gdy bocian na s więty Jo zef przybę-
dzie, to s niegu juz  nie będzie. 

 S nieg marcowy owocom niezdrowy.  
 W marcu kto siac  nie zaczyna, dobra 

swego zapomina.  
 Marzec czy słoneczny, czy płaczliwy, 

listopada obraz z ywy. 
 Na Zwiastowanie przybywaj bocia-

nie. 
 Gdy w marcu burza z grzmotem, mie-

siąc pogodny potem. 
 Gdy w marcu od południa ryknie, 

wielki ci z tego urodzaj wyniknie. 
 

                              

                                
Julia Wia-
trowska 



Często słyszymy słowa : " W marcu jak w 
garncu ". Zazwyczaj wyraz ają one niezado-
wolenie oso b nam towarzyszących. Co 
włas ciwie mają na mys li, wypowiadając te 
słowa ?  
Marzec to miesiąc rozpoczynający wiosnę, 
ale pogoda w tym czasie jest kaprys na. 
Często budzimy sie rano i widzimy za ok-
nem rzes kie słon ce i błękitne niebo. Chęt-
nie wstajemy z ło z ka i przychodzą nam do 
głowy tysiące pomysło w, jak wykorzystac  
ten dzien . Jednak często wszystkie te opty-
mistyczne mys li przestają istniec . Czemu ? 
Nagle zaczyna padac  deszcz. Cała rados c  
poranka odchodzi w niepamięc . W szkole 
czujemy się oszukani, moz emy bys  zawie-
dzeni. Nie spodziewalis my się tego. W pla-
nach mielis my wycieczkę na stok z przyja-
cio łmi, korzystając z ostatnich chwil zimo-

wego sezonu. Oczekujemy ostatniej lekcji i 
powrotu do domu, gdy nagle za oknem wi-
dzimy panującą zamiec  s niez ną ! Ludzie na 
ulicy zakrywają usta i nosy szalikami, 
chustkami lub kominami, a oczy dłon mi 
lub czapkami.  
Jednak juz  kon cem marca pogoda potrafi 
się ustabilizowac . Słon ce nareszcie zaczy-
na topic  s niez ną pokrywę, odsłaniając zie-
loną trawę. Przebis niegi delikatnie podno-
szą gło wki ze s niegu, rozkwitają łąki kro-
kuso w, a ptaki wracają z podro z y. Przyro-
da budzi się do z ycia. 
Zaczynamy wtedy korzystac  z cieplejszych 
chwil, wychodząc na spacery, wyciągamy z 
piwnic i schowko w rowery, by ruszyc  na 
pierwsze przejaz dz ki. Jednak warto było 
przetrwac  tę zmienną pogodę, by teraz ko-
rzystac  z uroko w przyrody . 

Olga Kubowicz 



Wiosna w przyrodzie i w nas. 
Z nadejs ciem wiosny przyroda budzi się z zimowego odrę-
twienia. Z pierwszymi, wiosennymi oznakami z ywiej bije 
jej puls. Do wspomnianych oznak nalez ą rozkwitające, 
wczesnowiosenne kwiaty ( krokusy, przebis niegi, tulipa-
ny, fiołki i pierwiosnki ), powracające ptaki ( bociany, ja-
sko łki i jako jedne z pierwszych – skowronki) oraz wybu-
dzające się z zimowego snu zwierzęta( niedz wiedzie). Na 
go rskie hale wychodzą na popas owce, owady odz ywają w 
cieple wiosennym i łąki zaczynają tętnic  z yciem. 
Wszyscy odczuwamy wpływ wiosny na nasze samopoczu-
cie. Z jej nadejs ciem odnotowujemy znaczący przypływ sił, 
pozytywne nastawienie i większą dozę optymizmu. 

Moda 

Nieprzemijającym elementem wiosennej mody są barwy zaczerpnięte z natury (brązy, 
bez e, zielenie) z motywami ros linnymi. 

Zdrowie.  
Po zimowej ocięz ałos ci 
wykazujemy większą ak-
tywnos c  ruchową. 
Więcej czasu spędzamy na 
s wiez ym powietrzu, a 
promienie słoneczne po-
zytywnie wpływają na 
stan naszej psychiki. 

Barwy wiosenne wpływają na stan naszego zdrowia 
przez wyro wnywanie poziomu energii w organizmie: 
 z o łty – wspomaga układ oddechowy, reguluje ci-
s nienie krwi, 

 zielony - działa uspokajająco, wpływa na pogłębie-
nie i zwolnienie oddechu, 

 niebieski - wpływa kojąco na umysł, obniz a zbyt 
wysokie cis nienie, 

 fioletowy - eliminuje bo l i bezsennos c .  

Uczucia. 
Rozkwita przyroda i nasze uczucia. W po-
wietrzu „pachnie miłos cią”. Tchnienie wio-
sny i jej barwy – rozkochują nas w niej i w 
sobie. Na ulicach i w parku moz na spotkac  
zakochanych, unoszonych falą romanty-
zmu. Wiosna „łączy serca, wiąz e dłonie” 
i szumi w głowach. 

Wielkanoc.  
Symbolem tego s więta jest zdobienie jajek 
oraz zabawy w poszukiwanie zająca i s migus – 
dyngus 

Julia Wiatrowska 



MARZEC 2015 
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*Kolor zielony - okres świąt 
wielkanocnych 2015 

Egzaminy Gimnazjalne 

Wiosenna przerwa świąteczna 
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Wielkanoc 

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Każdy z nas z pewnością wybiera się do spo-

wiedzi oraz wysyła kartki świąteczne. A oto kilka bardzo trafnych sentencji na ten okres, 

które również nadają się jako życzenia: 

 W przeddzień swego zmartwychwstania, w przeddzień żywota 

Bóg, leżąc w mogile, żmudne liczy chwile, 

A przykuła go do ziemi ciała ciężkota. 

 Chrystus nie umarł, żeby zbawiać ludzkość, ale żeby nauczyć ludzi, jak się zbawiać 

nawzajem. 

 Boże, stworzyłeś i nic za to nie chciałeś i życie dałeś i nic za to nie chciałeś, więc 

przebacz i też nie chciej za to nic, gdyż Bogiem, a nie kupcem jesteś Ty. 

 Nie można zmartwychwstawać, nie doznawszy najwyższych upokorzeń, czyli w górę 

nie trzeba być ciśniętym, rzuconym, kopniętym na samo dno, żeby móc ulecieć w górę. 

  Żeby zmartwychwstać. To jest warunek sine qua non. Kto przetrwa wszystkie upoko-

rzenia, aż do najwyższego, ten może się dźwignąć z grobu. 

 Biblia mówi nam, abyśmy kochali naszych bliźnich, a także naszych wrogów, prawdo-

podobnie dlatego, że to przeważnie ci sami ludzie.     

 

 Weronika Owsianka 


