
Kiedy przypada 
pierwszy dzień 
wiosny? 

       Początek astrono-
micznej i kalendarzowej 
wiosny to chyba najbar-
dziej wyczekiwany przez 
nas  moment w roku. 
Robi się coraz cieplej, dni 
stają się dłuższe, na krze-
wach i drzewach pojawia-
ją się pączki. Zmęczeni 
po zimie  wychylamy 
buzie do pierwszych, cie-
płych promieni Słońca. 

Jak to jest z tym 

pierwszym 

dniem wiosny?  

       Jak co roku, 
pierwszy dzień wiosny 
przypada zawsze po 
równonocy wiosennej, 
która - zależnie od 
miejsca na globie - 
obserwowana jest od 
20 do 22 marca. 

W 2016  pierwszy 
dzień kalendarzowej 
wiosny to 21 marca.                                   
 W dniu rozpo-
częcia wiosny astrono-
micznej dzień jest rów-
ny nocy, Słońce góruje 
w zenicie nad równi-
kiem.  Z każdą kolejną 
dobą dzień jest dłuż-
szy, noc krótsza, aż do 
przesilenia letniego- 
od tego dnia dni stają 
się krótsze, a noce 
dłuższe. Temperatura 
powietrza wiosną rzad-
ko spada poniżej 0 °C. 
Za wiosnę klimatyczną 
przyjmuje się okres 
roku, w którym śred-
nie dobowe tempera-
tury powietrza wahają 
się pomiędzy 5 a 15°C. 
Zasadniczo wiosnę 
poprzedza zima, 
jednak pomiędzy 
tymi okresami 
znajduje się klima-
tyczny etap przej-
ściowy − przedwio-

śnie. Za początek wio-
sny fenologicznej 
przyjmuje się początek 
wegetacji oraz kwitnie-
nie przebiśniegów i 
krokusów.  
W zależności od konty-
nentu i strefy klima-
tycznej pory roku 
zmieniają się wcześniej 
bądź później  i trwają 
dłużej bądź krócej.                           
 Dla półkuli 
południowej wszystkie 
opisane daty i zjawiska 
są przesunięte o pół 
roku. Za miesiące wio-
senne na półkuli pół-
nocnej uznaje się ma-
rzec, kwiecień i maj, a 
na południowej wrze-
sień, październik            
i listopad.           M. Cz. 

Pierwszy Dzień Wiosny 
21 marca 

Wiosna, wiosna 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała  

do mych drzwi  

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach, to ty  

Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty … M. Grechuta 
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            Podczas kilku tygodni wio-

sennego przesilenia nasz organizm 

podlega licznym przemianom- zmie-

nia się poziom niektórych hormonów, 

zwiększa się częstotliwość oddycha-

nia, zakłóceniu może ulec również 

rytm dobowy snu i czuwania. Ciężkie 

chwile przechodzi również układ 

trawienny, immunologiczny i nerwo-

wy, co prowadzi do problemów tra-

wiennych, infekcji i częstych zmian 

nastroju. Jest to związane ze zmia-

nami, które w tym czasie zachodzą 

w przyrodzie. 

 Na poprawę nastroju 

W tym trudnym okresie możemy po-

zwolić sobie na odrobinę przyjemno-

ści. Nie zasiadajmy jednak w fotelu  

z tabliczką czekolady. Zamiast tego 

warto zafundować sobie kąpiel z do-

datkiem aromatycznych olejków. 

 Ruch to zdrowie 

Jeśli pogoda dopisuje, warto wykorzy-

stać wolny czas na ruch na świeżym 

powietrzu. Pomoże on nam się dotlenić 

i zrelaksować, a wieczorny spacer 

zapewni lepszy sen. Poranna gimnasty-

ka, choćby w domu przy otwartym 

oknie, zaopatrzy nas w pozytywną 

energię na cały dzień. Wychodząc  

z domu na spacer, pamiętajmy  

o zmiennej aurze. Warto ubrać się  

na cebulkę, by uniknąć częstych w tym 

okresie infekcji. 

 Wiosenna dieta 

Odpowiednio wyważona dieta pozwoli 

nam nie tylko pozbyć się zimowego 

tłuszczyku, ale również zyskać lepszą 

samoocenę i energię na cały dzień. 

Warto zmienić nieco swoje przyzwy-

czajenia żywieniowe i wykluczyć  

z menu tłuste potrawy, które pomagały 

nam przetrwać mroźne, zimowe dni. 

Dieta powinna być wzbogacona o świe-

że owoce i warzywa, które już pojawi-

ły się na sklepowych półkach, można 

również wybierać produkty mrożone, 

które dzięki wykorzystaniu niskiej 

temperatury zachowują większość 

substancji odżywczych i witamin. 

 Walcz ze stresem 

W okresie przedwiośnia spada nasza 

odporność na stres. Jeśli możesz, 

zwolnij tempo pracy przynajmniej  

na kilka dni. Ukojenie przyniosą napa-

ry z ziół, np. z melisy. W sklepach do-

stępne są herbatki z melisy wzboga-

cone o owocowe smaki, a to coś w sam 

raz dla tych, którzy nie przepadają  

za herbatami ziołowymi.  

Barbara Toczek  

 

źródła: 

  

http://zdrowie.wp.pl/zdrowie/

aktualnosci/go:2/art766, 

 Pierwszy dzień 

wiosny astronomicznej 

obserwowany jest coraz 

wcześniej. W minionym 

wieku wiosna rozpoczyna-

ła się 21 marca, jednak  

z biegiem lat jest coraz 

bliżej 20.03.  

 W Polsce mamy 

kilka tradycji związanych  

z tym dniem. Jednym z najpopu-

larniejszych zwyczajów jest topie-

nie lub palenie słomianej kukły, 

tzw. marzanny. Kukła symbolizuje 

słowiańską boginię zimy i śmierci. 

Według tradycji kukła marzanny 

była niesiona przez dziecięcy or-

szak po wsi. Wieczorem marzanna 

przechodziła w ręce młodzieży, 

która w świetle zapalonych gałązek 

jałowca wyprowadzała kukłę  

ze wsi, podpalała i wrzucała  

do wody przy dźwiękach kołatania 

kołatki, trzaskania z batów, grze-

chotania oraz tupania.  W tym mo-

mencie należało powitać wiosnę,  

a więc mężczyźni rozpalali  

na wzgórzach ogniska i wyruszali 

do lasu w poszukiwaniu wierzbo-

wych i leszczynowych witek pokry-

tych pąkami bazi, którymi dekoro-

wali domy. Następnie malowano 

jajka, które uznawano za symbol 

życia, płodności i magicznej siły 

witalnej. Pisanka miała zapewnić 

wszystkim mieszkańcom domu 

zdrowie i rodność. Jednak już  

w XV wieku kościół zakazał zabo-

bonnych praktyk topienia marzan-

ny, ale tradycja okazała się silniej-

sza. Z kolei malowanie pisanek 

przypisano Wielkanocy i obecnie 

nikt już nie maluje jajek w pierw-

szy dzień wiosny. 

                                 Julia Gal 

Źródła: 

google grafika 

poto.pl 
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czerwień, która symbolizuje 

godność królewską Jezusa 

Chrystusa. Kolor ten oznacza 

również mękę i przelanie krwi 

w obronie wiary. W tym dniu  

w liturgii podczas Mszy Świę-

tej czytany jest opis Męki Jezu-

sa Chrystusa. 

       Niedziela ta , zwana jest 

także Kwietną. Podczas wszyst-

kich Mszy Świętych kapłani 

święcą palmy. W naszej kultu-

rze palmy zastępuje się także 

gałązkami wierzbowymi ( ba-

ziami), po góralsku nazywane 

są "bazickami". W wielu para-

fiach odbywają się co roku kon-

kursy na najpiękniejszą i naj-

większą palmę. Wierzono w ich 

uzdrawiającą i ochronna moc. 

Ustawione w oknie miały chro-

nić przed uderzeniem błyskawi-

cy. Dawniej bazie wraz z ka-

wałkiem chleba lub plackiem 

zwanym moskolem kładł gazda 

przy pierwszej orce pod skibę, 

by był dobry urodzaj. Radzono 

także połknąć jedną bazię, dzię-

ki czemu można się było 

ustrzec chorób.  

                         Anna Pilch  

  

Źródło :  

   - zdj -

 www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl 

    - tekst - gazetka szklona z podstawówki  
 

 Niedziela Palmowa to 

dzień upamiętniający przybycie 

Jezusa do Jerozolimy. Wjeżdża-

jącego na osiołku witały tłumy. 

Wśród nich byli także ci, którzy 

później wydali go na śmierć. 

     Niedziela Palmowa roz-

poczyna okres Wielkiego Tygo-

dnia. Kolorem szat liturgicz-

nych Niedzieli Palmowej jest 

Uroczystości poprzedzające Nie-
dzielę Zmartwychwstania Chrystu-
sa rozpoczynają się w Wielki 
Czwartek Mszą Świętą Wieczerzy 
Pańskiej. W Wielki Piątek obowią-
zuje ścisły post, oznacza to, że w 
tym dniu spożywa się trzy posiłki 
(dwa lekkie i jeden do syta). Wie-
czorem odbywa się Nabożeństwo 
Męki Pańskiej.  W Wielką Sobotą 
tradycyjnie idziemy do kościoła 
poświęcić pokarmy, które mają 
symboliczne znaczenie. Między 
innymi do koszyczka wielkanocne-
go wkładamy: sól-symbolizuje 
oczyszczenie i prawdę, włożona  
do koszyczka będzie miała moc 
odstraszającą zło; chleb- ciało 
Chrystusa; wędlina- zdrowia  
i płodności; jajko- życie; ser- 

związek człowieka z przyrodą; 
chrzan-siłę fizyczną; ciasto-
symbol umiejętności i doskonało-
ści; baranek- najbardziej zna-
mienny symbol Świąt Wielkanoc-
nych, uosabia przezwyciężenie zła; 
wkładamy także pisanki, czyli po-
malowane jajka. Wieczorem,  
w Wielką Sobotę lub o poranku 
Wielkiej Niedzieli odbywają się 
rezurekcje (uroczystości ogłaszają-
ce Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa). Po rezurekcjach ro-
dzinnie spożywa się wielkanocne 
śniadanie (zjadamy pokarmy po-
święcone poprzedniego dnia).   
W tym dniu cieszymy się razem  
z rodziną i znajomymi z Zmar-
twychwstania Chrystusa.  W Lany 

Poniedziałek tradycyjnie dzieci  
i młodzież polewają się wodą, cza-
sem w  nadmiarze.  
Od tego dnia w każdy piątek aż  
do Zielonych Świątek panuje tra-
dycja polewania się wodą. Tak mi-
jają  Święta Wielkanocne na Pod-
halu i całej Polsce.  
Na Podhalu, z racji tej, że jest to 
ważne święto w kalendarzu ko-
ścielnym, mieszkańcy ubierają się 
w stroje góralskie, czyli idą do ko-
ścioła „paradnie łodzioci” 
                          Karolina Kula  

źródła: wspodnicy.pl 
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 Wielkanoc jest różnie 

obchodzona w różnych 

częściach świata. Niektóre 

wielkanocne zwyczaje mogą 

wydawać się dziwne, jednak 

każdy jest zakorzeniony  

w tradycji danego kraju. Oto 

kilka z nich.  

CZECHY I SŁOWACJA 

W wielu miejscach  nadal żywa jest 

tradycja taka: kobiety zamiast być 

polewanymi wodą są tam okładane 

(delikatnie) ręcznie robionymi, dekor-

acyjnymi rózgami. Ma to spowodować, 

że będą  piękne  

i zdrowe. 

  

 

FRANCJA 

We Francji, Holandii czy Belgii 
dzwony przed Wielkanocą milczą, 
a tradycja mówi, że odlatują one 
wtedy do Rzymu, skąd wracają 
rankiem w Wielką Sobotę, przyno-
sząc ze sobą pisanki i czekoladowe 
jajka. 

  

NIEMCY 

Niektórzy  ludzie przystrajają jajkami 
drzewka. Tradycja Ostereierbaum 
liczy wiele wieków, lecz niestety jej 
korzenie zaginęły w mrokach dziejów. 
Najsłynniejsze drzewko tego typu 
zwane jest Saalfelder Ostereierbaum- 
to jabłonka znajdująca się w ogrodzie 
pana Voltera Krafta, który od roku 
1965 w każde święta bardzo bogato 
ozdabia swoje drzewko. 

 

 

GRECJA 

Wszystkie pisanki w Grecji czer-
wone- symbolizują krew Chrys-
tusa. Na wyspie Korfu trzeba  
z kolei uważać na głowę- niektórzy 
z tamtejszych mieszkańców prak-
tykują wyrzucanie przez okno 
glinianych waz. Nie ma jednej te-
orii wyjaśniającej tę tradycję- 
niektórzy twierdzą, że to symbol 

liczne odrzucenie Judasza i zła, 
inni uważają, że to po prostu dobra 
zabawa po okresie postu. 

 

SZWECJA 

Palone są tam ogniska, aby odstraszyć 
wiedźmy. Zwyczaj ten z okazji Wielka-
nocy przetrwał głównie na zachodzie 
kraju, lecz kilkanaście dni później og-
niska uroczyście pali się wszędzie i są 
one bardzo imponujące- w ten sposób 
bowiem Szwedzi obchodzą noc Wal-
purgii, która praktycznie nie ma już nic 
wspólnego ze swymi korzeniami sym-
bolicznym- w ten sposób czci się wios-
nę. 

 

 

USA 

Amerykanie również mają swoje zwyczaje 

Wielkanocne, a najsłynniejszym chyba, 

praktykowanym od 130 lat jest toczenie 

jajka na trawniku Białego Domu. Dzieci 

mają wówczas z pomocą łyżki jak 

najszybciej przetoczyć jajko na drugą 

stronę trawnika, a nad wszystkim czuwa 

prezydent USA 

     Monika        
Gruszka  
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Dzień kobiet 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 obchodzony  

na szeroką skalę do 1993 roku. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet 

przyjąć można obchodzone  

w starożytnym Rzymie Matro-

nalia. Było to święto przypada-

jące na pierwszy tydzień marca, 

związane z początkiem nowego 

roku, macierzyństwem i płod-

nością. Z okazji tego święta 

mężowie obdarowywali swoje 

żony prezentami i spełniali ich 

życzenia.  

Początki Międzynarodowego 

Dnia Kobiet wywodzą się z ru-

chów robotniczych w Amery-

ce Północnej i Europie. Pierw-

sze obchody Narodowego Dnia 

Kobiet odbyły się 28 lutego 

1909 r. w Stanach Zjednoczo-

nych. Zapoczątkowane zostały 

one przez Socjalistyczną Par-

tię Ameryki. 

Współcześnie Dzień Kobiet jest 

oficjalnym świętem w kilku-

dziesięciu krajach świata, mimo 

że nie wszędzie obchodzony 

jest 8 marca (np. w Tunezji 

Święto Kobiet obchodzone jest 

13 sierpnia). W Polsce Dzień 

Kobiet stał się szczególnie 

popularny w czasach PRL. 

Tak wtedy, jak i dziś jest to 

dobra okazja do obdarowa-

nia kobiet kwiatami, słody-

czami oraz innymi podarun-

kami. W niektórych krajach 

(jak Rumunia) dzień ten jest 

równoważny z dniem mat-

ki, podczas którego dzieci 

ofiarują drobne prezenty 

swoim matkom i babciom. 

Obecnie corocznie odbywają 

się organizowane przez fe-

ministki manify, czyli de-

monstracje połączone  

z happeningiem na rzecz 

równego traktowania kobiet  

i mężczyzn. Prezentami są naj-

częściej kwiaty lub słodycze.  

     Justyna Podczerwińska 

Źródła:http://

www.kalendarzswiat.pl/

dzien_kobiet, https://

pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%

84_Kobiet 
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   SINGIELKA 
 
 Elka (Paulina Chruś ciel) to trzydzieśtoparolatka, kto ra od  kilku 
 lat jeśt śama. Dlaczego? No co z , dla niej liczy śię prawdziwa 

 miłoś c , a nie przypadkowe miłośtki. A jak wiadomo, tę niełatwo 
 znalez c .  

   Stan cywilny Elki wcale nie jeśt dla niej powodem do zmartwien .  
 Pracuje jako dziennikarka w popularnym portalu  internetowym, rozwija śię zawodowo i czeka na śwo j 

 wielki moment w pracy. Generalnie jeśt zadowolona ze śwojego z ycia śingielki. Moz e śię przeciez  wyśypiac  śa-
ma w wielkim ło z ku, miec  śzafę tylko dla śiebie i w ogo le robic , co jej śię podoba. Tylko rodzina nie daje jej śpokoju i cią-
gle dręczy Elkę pytaniami, kto re tak dobrze znają wśzyścy śingle: Jak układa tam Twoje z ycie miłośne? Kiedy wreśzcie 
śobie kogoś  znajdzieśz? Elka zaczyna miec  juz  tego doś c  i pośtanawia utrzec  nośa kochanej rodzince. 

W dniu, kiedy jej śiośtra Natalia (Julia Kamin śka) ogłaśza, z e wychodzi za mąz , Elka pośtanawia, z e wbrew temu, co 
śądzi jej mama (Dorota Pomykała), na ś lubie śiośtry pojawi śię z facetem. I to nie byle jakim, przypadkowym, ale Tym 
Jedynym. Do ś lubu Natalii zośtało dokładnie 274 dni. Elka zaczyna chodzic  na randki, a perypetie związane z śzukaniem 
miłoś ci opiśuje w felietonach pod pśeudonimem Singielka. 

Serial idealny na dzien  kobiet, zreśztą nie tylko. 
                                                                                                                                                               Katarzyna Kukułka 
 

Ź ro dło: http://player.pl/śeriale-online/śingielka-odcinki,3784/ 

http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_kobiet
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_kobiet
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet


 Nazywam się Michał 

( Misiek) Rafacz. Mam 15 lat  

i uczęszczam do III klasy gim-

nazjum w Czarnym Dunajcu. 

Nie należę do ludzi spokojnych, 

uwielbiam coś robić. Jestem 

człowiekiem energicznym, 

otwartym i komunikatywnym.   

Staram się pomagać jak tylko 

mogę osobom, tym, które tej 

pomocy potrzebują. Mam wiele 

zainteresowań i hobby. Lubię 

zajmować się metalurgią, infor-

matyką, programowaniem, gra-

fiką, strzelectwem i modelar-

stwem. Interesuję się również 

ekonomią, militariami, historią, 

trochę polityką. Nie wiem jesz-

cze do końca, które z tych zain-

teresowań zamieni się w mój 

przyszły zawód. Najwięcej cza-

su spędzam właśnie przy kom-

puterze, na poszerzaniu wiedzy 

o historii broni oraz w warszta-

cie. Moim ulubionym sportem 

jest piłka siatkowa. 

Muzyki słucham różnej 

w zależności od tego, 

co mi się spodoba. Lu-

bię spędzać czas, prze-

glądając stronę interne-

tową, na której dużo dyskutuje 

się o historii. Można tam spo-

tkać różne osoby, od których 

dowiaduję się ciekawych rze-

czy. 

                  M. Rafacz 
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 Aza Ray Boyle topi śię w powietrzu. Od dziecin śtwa cierpi 

na tajemniczą chorobę płuc, z kto rą trudno jeśt oddychac , mo wic  

– w ogo le z yc . Kiedy więc Aza zauwaz a śtatek na niebie, jej rodzi-

na przypiśuje to śkutkom ubocznym zaz ywania leko w. Aza jednak 

nie wierzy, by była to halucynacja. Słyśzy ze śtatku głoś wzywają-

cy ją po imieniu. Tylko jej przyjaciel, Jaśon, śłucha. Jaśon, na kto re-

go zawśze moz e liczyc . Jaśon, do kto rego chyba czuje coś  więcej 

niz  przyjaz n . Ale zanim Aza ma okazję powaz niej śię nad tym za-

śtanowic , dzieje śię coś  śtraśznego. Aza odchodzi z naśzego ś wia-

ta, by znalez c  śię w innym.  

 Magonia. Ponad chmurami, w krainie śtatko w handlo-

wych, Aza nie jeśt juz  tą śłabą, umierającą iśtotą, kto rą była wcześ niej. W Magonii po raz pierwśzy śwobodnie oddycha. 

Co więcej, ma potęz ną moc – lecz gdy juz  zaczyna panowac  nad śwoim z yciem, odkrywa, z e zbliz a śię wojna między 

Magonią a Źiemią. W jej rękach śpoczywa loś całej ludzkoś ci – i chłopca, kto ry ją kocha. Po kto rej 

śtronie opowie śię Aza?  

Debiutancka kśiąz ka Marii Dahvany Headley to niezwykle inteligentna, wielowarśtwowa opo-

wieś c  fantaśy, pełna śymboli i alegorii. Niezwykła podro z  śtaje śię dla Azy impulśem do pośta-

wienia śobie pytan  o rodzinę, miłoś c , śiebie śamą i o to, co oznacza odnalezienie tego wśzyśtkie-

go.     

Julia Wiatrowska 

Ź ro dło: lubimyczytac.pl 

Tytuł: „Magonia” 

Autor: Maria Dahvana Headley 

Data wydania: 3 lutego 2016 

Liczba stron: 320 

Kategoria: Fantasy 

Moje dzieło 
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Dla Mary z 2a 

Dla Świątka z 2a 

Dla całej klasy 2a, a szczególnie 

dla Adriana, Filipa, Zuzi, Julki, 

Matiego i dla Mnie 

Dla Eweliny, Anki, Moniki od 

Bartoski 

Dla Moniki, Anki, Karoliny od 

Eweliny 

Dla Kuluni od Anki 

Dla 3b od Jonasza Porywczego, 

Anny Marii i Czesława Pobożnego 

Dla nieposkromionej, najbar-

dziej pracowitej i wykazującej 

się przeogromnym intelektem 

klasy 3b 

Spokojnych Świąt Wielkanoc-

nych życzy redakcja TO I Owo 

 Dla moich ziomeczków 

Dla Mańka z 2a 

Dla tych, którzy wymyślili moje 

przezwisko. Kusy z 2a 

Dla Maff 

Dla Ufoków 

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. 

W związku z tym chciałam zaprezento-

wać kilka postaci słynnych Polek. 

 

Danuta Maria Hübner (ur. 8 kwietnia 
1948 w Nisku) – polska ekonomistka  
i polityk, była minister ds. europejskich  

w rządzie Leszka Millera i była szefowa 
UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii 
Europejskiej (ds. polityki regionalnej), 
posłanka do Parlamentu Europejskiego 

VII i VIII kadencji. 

 

Beata Maria Szydło (ur. 15 kwietnia 

1963 w Oświęcimiu) – polska polityk  
i samorządowiec, posłanka na Sejm V, VI, 
VII i VIII kadencji. Od 16 listopada 2015 

prezes Rady Ministrów. 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Jolanta Janda (ur. 18  grudnia 
1952 w Starachowicach) – polska aktorka 
filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka 

i felietonistka, piosenkarka; dyrektor 

artystyczny Teatru Polonia w Warszawie. 

 

Danuta Stenka (ur. 10 października 1961 

w Sierakowicach) – polska aktorka teatral-

na, filmowa i radiowa. 

 

Otylia Jędrzejczak (ur. 13 grudnia 1983 
w Rudzie Śląskiej) – polska pływaczka, 

mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, 
mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka 

świata, rekordzistka Europy, trzykrotnie 

wybierana najlepszym sportowcem Polski. 

 

Justyna Maria Kowalczyk (ur. 19 stycz-
nia 1983 w Limanowej) – polska biegacz-
ka narciarska, mistrzyni i multimedalistka 

olimpijska, mistrzyni i multimedalistka 
mistrzostw świata, czterokrotna zdobyw-
czyni Pucharu Świata w biegach narciar-
skich. Zdobywczyni Pucharu Świata trzy 
razy z rzędu. Jedyna zawodniczka, która 4 
razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym 

cyklu Tour de Ski. 

 

Edyta Anna Górniak (ur. 14 listopada 
1972 w Ziębicach) – polska piosenkarka, 

kompozytorka i autorka tekstów, produ-
cent, reżyser, aktorka musicalowa. Hono-
rowa obywatelka gminy Ziębice oraz Ho-
norowy Ambasador Stolicy Polskiej Pio-

senki Opole. 

                    Justyna Podczerwińska 

Źródło: wikipedia, graf. google 
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BABKA WIELKANOCNA 

SKŁADNIKI 

 4 jajka (duz e L), ś wiez e  
i ogrzane w temp. poko-
jowej 

 200 g maśła 
 śko rka i śok z 1 cytryny 

lub mandarynki 
 1 śzklanka cukru (180 

g) 
 1 łyz ka cukru wanilino-

wego (lub 1 laśka wani-
lii) 

 1 śzklanka mąki pśzen-
nej tortowej (140 g) 

 1/2 śzklanki mąki ziem-
niaczanej (70 g) 

 1 łyz eczka prośzku  
do pieczenia 

do pośmarowania formy: 1 
łyz ka maśła i około 3 ły-
z ek bułki tartej lub mielonych 
orzecho w lub migdało w 

 

PRZYGOTOWANIE 
 Przygotowac  formę  
na babkę z kominem poś rod-
ku o ś rednicy około 22 - 25 
cm. Jajka wyjąc  wcześ niej  

z lodo wki i ogrzac  w temp. 
pokojowej. Formę na babkę 
pośmarowac  1 łyz ką maśła  
i wyśypac  bułką tartą lub mie-
lonymi orzechami czy migda-
łami. Piekarnik nagrzac  
do 170 śtopni C (grzanie go ra 
i do ł bez termoobiegu). 
 Maśło roztopic , dodac  śok 
i śko rkę z cytryny lub manda-
rynki, odśtawic . 
 Do więkśzej miśki wbic  
jajka, dodac  cukier i ubijac  
przez około 10 minut na ja-
śną, gęśtą i puśzyśtą maśę.  
W międzyczaśie dodac  cukier 
wanilinowy lub ziarenka wy-
śkrobane z przepołowionej 
laśki wanilii. 
 Do drugiej miśki prześiac  
mąkę pśzenną razem z mąką 
ziemniaczaną oraz prośzkiem 
do pieczenia, wymieśzac . 
 Do ubitych jajek dodac  
mieśzankę mąki i zmikśowac  
kro tko na małych obrotach 
mikśera do połączenia śię 
śkładniko w w jednolite ciaśto 
(moz na przez chwilę mikśo-
wac  mikśerem, po z niej przez 
chwilę mieśzac  delikatnie 
śzpatułką, po z niej zno w zmik-
śowac ). 
 Do ciaśta wlac  maśło  
i zmikśowac  do połączenia śię 
śkładniko w w jednolite cia-
śto. Ciaśto będzie miało kon-
śyśtencję podobną do budy-
niu. Maśę wylac  do przygoto-
wanej formy i wśtawic  
do piekarnika. Piec przez 45 
minut (do śuchego patyczka). 
 Po upieczeniu wyjąc   
i ośtudzic . Moz na upiec dzien  
wcześ niej i trzymac  w formie 
pod przykryciem. 
Po ośtudzeniu wyjąc  babkę  

na paterę i pośypac  cukrem 
pudrem lub polukrowac  i ob-
łoz yc  obranymi migdałami 
lub gotowymi jajeczkami. 
 
Julia Wiatrowska 
Źródło: 
www.kwestiasmaku.pl 
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Jajka z rzeżuchą 

Na 4 porcje gotuję 2 jajka na twar-

do, następnie  obieram i kroję  

na ćwiartki. 200 g szynki - na  pa-

seczki, rzeżuchę, czasami też doda-

ję natkę pietruszki drobno  szatkuję, 

pęczek rzodkiewek kroję w kost-

kę,  można też w plasterki.  Ćwiartki 

jajka układam na talerzu,  

na to paski szynki, sypę zieleninę, 

następnie rzodkiewkę, posypuję solą 

i pieprzem. Można polać sosem 

chrzanowym; śmietankę 

(kremówka  lub  kwaśna 18:)) mie-

szam z odrobiną soku z cytryny, do-

daję chrzan, trochę soli i pieprzu– 

każdy wg upodobań smakowych. Jest 

to przystawka wielkanocna, ale też  

podaję ją wtedy, gdy pojawiają się 

niespodziewani goście. Teraz będzie 

często występować w mojej kuchni, 

ponieważ hoduję rzeżuchę . Ach!   

Do takich jajek nadają się wszelkiego 

rodzaju kiełki, polecam gorąco! 

                                     M. Czapla 
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Dla Pani Joanny Kowalik od 

cudownej klasy 3b 

Dla Zwierzaczka z 1a 

Dla Syby od kolegi ze stołówki 

Dla Jerzego Cilika z Chochołowa 

Dla Słońca od Słoneczka 

Dla żony mojej :33 x'd' 

Dla Anny Ochmańskiej 

 Dla Tysi, Ani i Moniki z 3a 

Dla Tadeusza „Paki” Sznuka 

Dla Pani Sylwii z „Jednego z 

dziesięciu” 

Dla wszystkich uczniów klas III 

gimnazjum, aby wybrali dobrą 

szkołę 

CDN. 

 CD. DEDYKACJE 

Dla najlepszej klasy w całej 

szkole- 3a! 

Dla Pani Joanny Kowalik od jej 

fantastycznej klasy 3b. Życzymy 

Pani spokojnych Świąt Wielka-

nocnych!!! (I wzajemnie-

J.Kowalik) 

Dla Pani Moniki Czapli od 3a 

Jogurtowy krem z 

owocami 
 

Składniki: 

750 g (3/4 kg) różnych let-

nich owoców 

100 g cukru 

szklanka (250 ml) śmietanki 

kremówki 

300 g greckiego jogurtu 

naturalnego 

ciemne kakao lub czekolada 

do posypania 

 

Opis przyrządzania: 

Owoce przebieramy, te, 

które trzeba wypestkować 

– wypestkowujemy, zaś te, 

które są duże – kroimy na 

mniejsze kawałki. Wkłada-

my owoce do garnka, dosy-

pujemy cukier i stawiamy 

na małym ogniu na 3 do 5 

minut, aż cukier się rozpu-

ści, a owoce puszczą sok. 

Jeśli chodzi o zestaw brzo-

skwiniowo-malinowy, to 

podgrzewamy tylko brzo-

skwinie, a maliny dodajemy 

do nich dopiero, gdy te 

pierwsze wystygną, żeby 

się nie rozdrobniły. Owoców 

w garnku nie mieszamy, tyl-

ko przesuwamy po dnie kil-

ka razy drewnianą łyżką - 

inaczej rozgotują się na 

paćkę, a nie o to chodzi. 

Przekładamy owoce do koki-

lek i zostawiamy do zupeł-

nego wystygnięcia. Teraz 

ubijamy śmietankę na 

sztywno Mieszamy ją z jo-

gurtem. Miksturę śmieta-

nowo-jogurtową rozkładamy 

równomiernie na owocach 

tak, by pokryła je zupełnie i 

sięgała do brzegów naczy-

nia. Wygładzamy po-

wierzchnię, przykrywamy 

folią plastikową i wstawia-

my półmisek do lodówki na 

co najmniej dwie godziny. 

Teraz krem możemy posy-

pać ciemnym kakao, startą 

czekoladą lub świeżymi 

owocami. 

 

             Gabrysia Szaflarska 

 

http://www.pieceofcake.pl/

Przepisy/Jogurtowy-krem-z-

owocami 

www.zszywka.pl 
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Nadchodzi wiosna. Trendami 

tego sezonu będą pastelowe ko-

lory, dżins oraz ubrania w stylu 

boho. Styl boho łączy często 

pozornie niepasujące do siebie 

elementy. Nie można jednak 

odmówić mu szyku: stylizacje 

są odważne, oryginalne i wy-

godne. Styl boho został okryty 

przez stylistów stosunkowo nie-

dawno, bo dopiero w 2004 ro-

ku. 

 

Styl boho 

 

Charakteryzuję się długimi, 

luźnymi spódnicami lub sukien-

kami. W tym stylu przeważają 

kolory ziemi, czyli brązy, ziele-

nie oraz wzory etniczne. Górną 

częścią są zazwyczaj szerokie, 

ażurowe koszule i zamszowe, 

skórzane, dżinsowe kamizelki 

często z frędzlami. Zwolennicz-

ki tego stylu lubią również 

zwiewne tuniki, które są świet-

nym rozwiązaniem na lato. Do-

datki to przeważnie duże, kolo-

rowe kolczyki oraz naszyjniki. 

W stylu boho często występuję 

szeroki pas. 

 

           Gabrysia Szaflarska 

o 
Ź 
r
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d
ł
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KONKURS MOJA MODA 
 

Dnia 3 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu odbył się 
konkurs pt. „Moja moda" przeznaczony dla gimnazjalistów. Tego dnia wszyscy chętni przybyli do szkoły, 

aby spróbować swoich sił w projektowaniu stroju. Tematem konkursu była suknia wieczorowa. Uczniowie 

mogli wykonać ją przy pomocy różnorodnych materiałów. Podczas konkursu panowała przyjemna atmosfera. 
Częstowano ciasteczkami oraz napojami. Konkurs trwał 2,5 godziny, a po jego zakończeniu wszyscy udali się 

na warsztaty z projektowania przestrzennego na manekinach. Po przerwie odbyło się uroczyste ogłoszenie wy-

ników i wręczenie nagród. Trzy dziewczyny, które zdobyły pierwsze 

miejsca, otrzymały kartę podarunkową do Reserved o wartości 100 zło-
tych, torebki z Wojewodzica, a także wiele innych cennych nagród. Było 

też jedno wyróżnienie. Pozostałe dziewczęta również otrzymały prezen-

ty i dyplomy. Z naszej szkoły Ania Jakubczyk zdobyła 2. miejsce, a 

Monika Jakubczyk otrzymała wyróżnienie. Wszystkie prace wyko-

nane przez gimnazjalistki były piękne i wyjątkowe, 

można je zobaczyć na stronie barbacki.pl w zakładce 

Technikum nr 6. 

  

                                           Ania i Monika Jakubczyk 

 
Fot. zaczerpnięte z 

http://barbacki.civ.pl/stronatech/images/konkursfinal/index.html 
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odpowiedzi, jedząc banana  

z Lewiatana 

Dla mnie za to, że chce mi 

się pisać. 

Dla ganze 3b 

Dla 3b za to, że bije wszel-

kie rekordy:)) 

Dla Łukasza Narodowca i dla 

Izy z I klasy od kolegi 

Zebrał: Dominik Michniak DM 

we wsþółpracy z Adamem 

Dorulą 

 CD. DEDYKACJE 

Dla Turka :D 

Dla Zenka Zycha i Dominiki 

Marszałek za to, że chodzą ze 

mną do szafki. 

Dla Jana Matejki 

Dla Cy..., który rozśmieszał 

mnie na niemieckim podczas 

Marzec 

Marzec jest trzecim miesią-

cem w kalendarzu. Ma 31 

dni, a jego nazwa pochodzi 

od łacińskiego słowa Mar-

tius, czyli miesiąc Marsa. To 

właśnie w marcu kończy się 

zima, a zaczyna wyczekiwana 

przez wielu z nas wiosna. 21 

marca rozpoczyna się kalen-

darzowa wiosna. W Polsce, 

aby uczcić ten dzień, jest tra-

dycja zwana topieniem ma-

rzanny, czyli słomianej ku-

kły. Tego dnia występuje też 

równonoc (dzień i noc mają 

taką samą długość). 

Święta w marcu 

8 Marca: Dzień Kobiet 

21 Marca: Dzień Waga-

rowicza 

 

 

Przysłowia i powiedzenia 

W marcu jak w garncu. 

Kiedy w marcu deszczu wie-

le, nieurodzaj zboża ściele. 

Marzec zielony - niedobre 

plony. 

Śnieg marcowy, owoc nie-

zdrowy. 

W marcu kto siać nie zaczy-

na, dobra swego zapomina. 

Źle się w marcu rodzić, bo 

trudno takiemu dogodzić. 

               Zuzanna Górska  

Str. 11 

Marzec, marzec pięknie się ustroił... 

Rys. Olga Kubowicz 

Życzymy Wam, Kochani, 

aby te Święta Wielkanocne 

wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.  

Redakcja To i Owo 



Dzień Bezpiecznego  

Internetu 

 Dnia 8 marca 2016r. w bibliotece ZSPiG  

w Czarnym Dunajcu odbyło się wydarzenie integracyjne 

mające na celu celebrowanie Dni Bezpiecznego Interne-

tu. Apel odbył się na czwartej godzinie lekcyjnej, zawie-

rał informacje, które mogą pomóc nam w dbaniu o lep-

szy internet. Uczniowie klasy 3a w bardzo interesujący 

sposób przedstawili i opisali zagadnienie. Następnie 

postanowiono sprawdzić wiedzę dziesięciu wybranych 

uczniów w turnieju "Jeden z Dziesięciu". Całe wydarze-

nie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy 

wydawali się zadowoleni, a zwycięscy byli podekscyto-

wani otrzymanymi nagrodami. Pierwsze miejsce w ca-

łym konkursie zajęła Joanna Skupień z klasy 3c.  

 Był to naprawdę dobrze spożytkowany czas. 

Myślę, że uczestnicy apelu, jak i konkursu wiele się nau-

czyli. 

                                Anna Ochmańska kl. 3c  

21 marca 2016 poniedziałek 9.00-

13.00 

4. Dni otwarte w ZS Hotelarsko 

Turystycznych w Zakopanem 

najprawdopodobniej 21 marca 

2016 

5. Dni otwarte w Technikum Eko-

nomicznym w Nowym Targu 

21 marca 2016 poniedziałek 

22 kwietnia 2016 piątek 

 Przygotował: Dominik Mich-

niak  

Dni otwarte w szkołach na tere-

nie powiatów nowotarskiego  

i tatrzańskiego 

1. Dni otwarte w I LO im. Seweryna 

Goszczyńskiego 

21 marca 2016 poniedziałek 10.00

15.00 

25 kwietnia 2016 poniedziałek 

1210.0016.00 

24 maja 2016 wtorek 12.0016.00 

2. Dni otwarte w ZS Centrum Kształ

cenia Rolniczego im. Augustyna Su

skiego w Nowym Targu 

1 kwietnia 2016 piątek 10.0015.00 

3. Dni otwarte w ZS Budowlanych im. 

Władysława Matlakowskiego w Zako-

panem 

Dni otwarte 

Jesteśmy w sieci 

http://szkoladunajec.pl/

home,12,gazetki_szkolne.html 
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