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 Kwiecień – 

czwarty miesiąc w roku, 

według używanego w 

Polsce kalendarza gre-

goriańskiego, ma 30 

dni. Jest wiosennym 

miesiącem na półkuli 

północnej, a jesiennym 

na półkuli południowej. 

Miesiąc ten zawsze za-

czyna się w ten sam 

dzień tygodnia co lipiec, 

a w latach przestępnych 

dodatkowo także co sty-

czeń. 

 Nazwa miesiąca 

(według Brücknera) po-

chodzi od kwitnących 

wtedy kwiatów (por. 

ukr. квітень / kwiteń; 

czes. květen ‛maj’). 

Dawniej używane były 

również nazwy: łży-

kwiat (lub łudzikwiat), 

brzezień – od brzozy 

(por. czes. březen i ukr. 

березень / berezeń 

‛marzec’) i dębień (por. 

czes. duben ‛kwiecień’). 

Łacińska nazwa Aprilis 

(zobacz: kalendarz 

rzymski) została zapo-

życzona przez więk-

szość języków europej-

skich 

Dominik Michniak 

Choć już w kwietniu 

słonko grzeje, nieraz 

pole śnieg zawieje. 

Deszcze częste w kwiet-

niu wróżą, że owoców 

będzie dużo. 

Jak przygrzeje słonko, 

przejdzie kwiecień łąką. 

Jeśli w kwietniu pszczo-

ły latają, to długie chło-

dy się zapowiadają. 

Kwiecień co deszczem 

rosi, wiele owoców 

przynosi. 

Kwiecień plecień, bo 

przeplata trochę zimy, 

trochę lata. 

Pogody kwietniowe – 

słoty majowe. 

Suchy kwiecień, mokry 

maj, będzie żyto jako 

gaj. 

D. Michniak 

Kwiecień plecień 
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ODŻYWCZY PEELING 

JAK ZADBAĆ NA WIOSNĘ O ZDROWIE? 

Kiedy po 

zimie wszystko 

budzi się do ży-

cia odczuwamy 

silną potrzebę 

odświeżenia 

wizerunku. 

Wiosna sprzyja  

uprawianiu 

sportu 

na świeżym 

powietrzu. 

Głównie dlate-

go, że pogoda 

lepiej na nas 

oddziałowywu-

je i jest 

zwyczajnie 

cieplej. Warto 

wyjść na krótki, 

ale energiczny 

spacer, bądź 

zabrać rower  

i ruszyć  

na ścieżkę ro 

werową.  

wycisnąć sok z ¼ 

pomarańczy, ¼ cy-

tryny, ¼ grejpfruta, 

dodać 1,5 łyżeczki 

mąki kukurydzianej. 

Mieszać do uzyska-

nia jednolitej konsy-

stencji. Nałożyć  

Peeling z cytrusów-  

Cytrusy mają deli-

katne właściwości 

złuszczające, działa-

ją antybakteryjnie. 

Są odpowiednie dla 

skór tłustych i trą-

dzikowych. Należy 

na skórę twarzy, szyi 

i dekoltu jako maskę 

na ok. 15min. Spłu-

kać letnią wodą.  

 Z.  Górska 

 

rozruszanie kości. 

Poza aktywnością 

fizyczną nie 

można zapominać 

o zdrowej diecie 

bogatej w 

warzywa  

i owoce. O tej 

porze roku można 

również szcze-

gólnie zadbać o 

cerę. Poniżej 

znajdują się dwa 

przepisy na własny 

peeling. 

Zuzia 

Górska 

To doskonały 

sposób na dotleni-

enie organizmu i 

T O  I  O W O  
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Peeling kawowy 
Dość intensywnie po-
prawia krążenie krwi 
w naskórku, dzięki 

czemu skórs odzyska 
zdrowy kolor. Zapa-
rzyć ok. 2-3 łyżeczek 
kawy sypanej. Po 

opróżnieniu filiżanki 
wybrać całą zawartość 
fusów i połączyć je z 2 
łyżeczkami oliwy z oli-
wek lub oliwką dla 
dzieci. Po wymiesza-
niu składników nało-
żyć na skórę twarzy, 
szyi i dekoltu, maso-
wać okrężnymi ru-
chami ok. 3 min.  

Z. Górska 

Podpis do 

obrazu/

grafiki. 

WIOSENNE KOKTAJLE 
Wiele osób zaczyna w okresie wiosennym myśleć o swo-

jej sylwetce oraz zdrowiu. Każdy chce odżywiać się zdrowo, 

aktywnie spędzać czas, a przy tym poprawić swój wygląd. 

Jest to korzystne działanie dla naszego organizmu, który  

po kilu miesiącach zimowego odpoczynku potrzebuje 
oczyszczenia, regeneracji. Podam kilka przepisów na koktaj-

le, zwane też „smoothie”, które są prostym, szybkim sposo-

bem na pyszny posiłek. Należy pamiętać, aby do koktajlu 

wybierać swoje ulubione owoce i dodatki. 

 

1. Koktajl truskawkowy 

 

              1,2 l maślanki lub mleka 

             500g truskawek 

             łyżka cukru (lub według własnych upodobań) 

  
       

2.   Koktajl bananowo-orzechowy 

  

1 dojrzały banan 
szklanka mleka 

łyżka masła orzechowego 

dodatkowo można dodać łyżeczkę  ciemnego kakao 
 

3. Koktajl brzoskwiniowo-bananowy 

 

           2 brzoskwinie 

           2 morele 

           1 banan 

           1 szklanka wody lub mleka 
     

 Przygotowanie każdego z tych koktajli jest banalnie 

proste, należy tylko wrzucić do blendera i zmiksować. Jeżeli 

chcesz, żeby twój koktajl był bardziej pożywny, dodaj łyżkę 

płatków owsianych lub otrąb.  

Gabrysia   Szaflarska 

 
 
Źródła: www.mamadajjesc.pl, www.tapenada.blogspot.com, 
www.magielkuchenny.pl 

 



S T R .  4  

Spektakl teatralny pt.: „Romeo i Julia". 

KSIĄŻKA NA KWIECIEŃ 

KSIĄŻKA 
Tytuł: 
„Niebezpieczne kłam-
stwa” 
Autor: Becca Fitzpa-
trick 
Premiera wydania: 
11 maja 2016 
Liczba stron: 424 
Tłumaczenie:  
Mariusz Gądek  
 

Z zaciekawieniem 
czekam na premierę 
powies ci 
„Niebezpieczne 
kłamstwa” opowia-
dającej historię sie-
demnastoletniej Ste-
lii, kto rej z ycie całko-
wicie wywraca  się 
do go ry nogami jed-
nego dnia. Dziewczy-
na jest s wiadkiem 
morderstwa dilera 
narkotyko w i z tego 

powodu trafia  
do programu ochro-
ny s wiadko w. Stella 
zostaje przeniesiona 
do małej miejscowo-
s ci w Nebrasce, gdzie 
opiekuje się nią eme-
rytowana policjantka. 
Wkro tce poznaje 
Cheta, przystojnego 
sąsiada, zdobywa 
pracę i zaczyna się 
zadomawiac . Mys li, 
z e jest tam bezpiecz-

odegrany przez gru-
pę ARTENS w Miej-
skim Os rodku Kultu-
ry w Nowym Targu.  
Wspaniała gra aktor-
ska, budująca atmos-
ferę muzyka oraz cie-
kawa scenografia za-
chwyciły kaz dego 

 Dnia 4.04. 
2016r. uczniowie 
klasy IIc i Ic  pod 
opieką p. Teresy Do-
min, p. Haliny Kowa-
lik oraz p. Haliny Mi-
toraj udali się na 
spektakl teatralny 
pt.: "Romeo i Julia" 

widza. 
                                                                                      

Maria Chlebek  

 na. Jednak zagroz enie 
wcale nie minęło  
i Stella wkro tce się  
o tym przekona. 
Tak naprawdę Stella 
to nie jest jej prawdzi-
we imię. 
Thunder Basin w Ne-
brasce to nie jest jej 
prawdziwy dom. 
To nie jest jej praw-
dziwe z ycie. 

Julia Wiatrowska 
z ro dło: 

www.lubimyczytac.pl 

T O  I  O W O  
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ROCZNICA CHRZTU POLSKI 

 W tym roku przy-

pada okrągła, 1050 rocz-

nica chrztu Polski, kto ry 

według z ro deł historycz-

nych miał miejsce w 14. 

kwietnia 966 roku za pa-

nowania władcy Mieszka 

I. Tę datę często uwaz a 

się tez  za początek pan -

stwa polskiego i kos cioła 

katolickiego na ziemiach 

polskich ze względu  

na ogrom znaczenia tego 

wydarzenia. Bezpos red-

nią przyczyną przyjęcia 

chrztu przez Mieszka I 

był s lub z czeską księz -

niczką Dobrawą i sojusz 

z chrzes cijan skimi Cze-

chami. Władca Polski 

takz e chciał odebrac  

wrogom powo d do najaz-

do w pod pretekstem 

chrystianizacji, a takz e 

pragnął upodobnic  Pol-

skę do silniejszych, lepiej 

zorganizowanych pan -

stw europejskich. Obrzęd 

przyjęcia chrztu odbył 

się najprawdopodobniej 

w Ostrowie Lednickim, 

Poznaniu lub Gniez nie, 

jednak nie wiadomo w 

100%, jaka to była miej-

scowos c . 

 Chrzest Polski 

miał bardzo duz e znacze-

nie dla funkcjonowania 

pan stwa. Waz nym skut-

kiem było umocnienie 

pozycji międzynarodo-

wej Polski, kto ra została 

włączona w krąg cywili-

zacji zachodniej, nato-

miast Mieszko I stał się 

ro wny innym władcom 

pan stw chrzes cijan skich. 

Dzięki przyjęciu sakra-

mentu załoz ono ro wniez  

pierwsze biskupstwo 

w Poznaniu, kto re 

bezpos rednio podle-

gało papiez owi, a do Pol-

ski przybyło wielu księz y 

i zakonniko w z zagrani-

cy, kto rzy zakładali 

pierwsze szkoły dzięki 

umiejętnos ci pisania  

i czytania. Warto tez  

wspomniec  o tym, z e za-

częto budowac  pierwsze 

drewniane lub kamienne 

zamki i kos cioły, a społe-

czen stwo pan stwa pol-

skiego zostało zintegro-

wane dzięki jednej religii 

i organizacji kos cielnej. 

Julia Wiatrowska 

 

Obraz „Chrzest Polski” Jana 
Matejki  
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PRZEPISY NA WIOSNĘ 

T O  I  O W O  

WIOSENNE BABECZKI 

Składniki na 12 babeczek: 

160 g masła, 120 g drobnego  

cukru do wypieko w, 165 g 

mąki pszennej, 1,5 łyz eczki 

proszku do pieczenia, 3 jajka, 

sko rka otarta z 1 cytryny, 1 

łyz eczka ekstraktu z wanilii 

lub z cytryny 

Wszystkie składniki powinny 

byc  w temperaturze pokojowej. 

Mąkę z proszkiem przesiej i 

odło z . W misie miksera utrzyj 

masło z cukrem, na jasną i pu-

szystą masę. Dodawaj jajka, 

jedno po drugim, ucierając na 

gładką masę po kaz dym doda-

niu. Dodaj sko rkę z cytryny, 

ekstrakt i zmiksuj. Do powsta-

łej masy dodaj odłoz one prze-

siane składniki. Wymieszaj 

szpatułką tylko do połączenia 

się składniko w, nie dłu-

z ej. Formę do 12 muffinek wy-

ło z  papilotkami, ciasto rozdziel 

pomiędzy papilotki, wyro wnaj. 

Piecz w temperaturze 180ºC 

przez około 20 minut (bez ter-

moobiegu) lub chwilę dłuz ej, 

do tzw. suchego patyczka. Wyj-

mij, wystudz  na kratce. 

Krem truskawkowy: 

250 ml s mietany kremo wki 

36% 

250 g serka mascarpone 

4 łyz ki truskawkowego napoju 

typu nesquik (proszku) 

Wszystkie składniki powinny 

byc  schłodzone. 

S mietanę i mascarpone umies c  

w misie miksera. Zmiksuj  

do otrzymania gęstego kremu. 

Zmien  kon co wkę miksera  

z ubijającej na mieszającą, do-

daj nesquik, zmiksuj do gładko-

s ci. Schłodz  przez 30 minut 

przed dekoracją babeczek. 

Krem bananowy: 

250 ml s mietany kremo wki 

36% 

250 g serka mascarpone 

4 łyz ki bananowego napoju 

typu nesquik (proszku) 

Wszystkie składniki powinny 

byc  schłodzone. S mietanę  

i mascarpone umies c  w misie 

miksera. Zmiksuj do otrzyma-

nia gęstego kremu. Zmien  kon -

co wkę miksera z ubijającej  

na mieszającą, dodaj nesquik, 

zmiksuj do gładkos ci. Schłodz  

przez 30 minut przed dekora-

cją babeczek. 

Dodatkowo do dekoracji: 

posypka cukrowa w kształcie 

perełek 

s wiez e owoce np. banany, tru-

skawki 

 

Wykonanie: 

Babeczki ułoz yc  na blacie 

przed sobą. Przygotowac  jed-

norazowy rękaw do dekora-

cji Wilton, ostrym noz em lub 

noz yczkami odciąc  kon co wkę. 

W s rodku umies cic  tylkę  

do dekoracji. Woreczek umie-

s cic  w większym kubku, wywi-

jając jego brzegi na zewnątrz 

kubka. Napełnic  masą. Na kon -

cu s cisnąc  woreczek i zakręcic . 

Na babeczki wyciskac  wzorki, 

ozdabiac  dekoracjami. 

Poniz ej, dekoracja wykonana 

przy pomocy tylki Wilton 1M, 

zwanej dużą rozetką lub 

gwiazdą. 

Wzo r ro z y wyciskamy umiesz-

czając worek cukierniczy nad 

samym s rodkiem babeczki, 

około 3 mm od jej powierzchni 

i prostopadle, pod kątem 90º. 

Wyciskamy, zaczynając  

od s rodka i zataczając coraz 

większe okręgi w płaszczyz nie 

płaskiej.  

Julia Wiatrowska 

Z ro dło: www.mojewypieki.com 

 

http://www.aledobre.pl/8489,Tylka_nr_1M_do_dekoracji_otwarta_gwiazda_8211_418_2110_Wilton.html
http://www.aledobre.pl/8489,Tylka_nr_1M_do_dekoracji_otwarta_gwiazda_8211_418_2110_Wilton.html
http://www.aledobre.pl/8489,Tylka_nr_1M_do_dekoracji_otwarta_gwiazda_8211_418_2110_Wilton.html
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Galeryjka– targi edukacyjne 

 

Dla 3b od Jonasza Pory-

wczego, Anny Marii  

i Czesława Pobożnego- weź-

cie się w garść! Do roboty!!! 

Dla Staski Makabany  

od Paki 

Dla Jonasza Porywczego  

od załogi klasztoru Ojców 

Paulinów 

Dla Pelagiusza od Eugenii 

Dla Podstoliny 

Dla POU od Janka G. 

Dla Swatki od K. 

Dla Śmietany 

Dla Pana Adama Chlebka 

Dla Bombiorza 

Dla Kamila B. od POU 

Dla Fiony 

Dla Osła od Shreka 

Dla Cześnika od Rejenta 

Dla Tysi 

Dla Pani Joanny Kowalik 

od jej najzdolniejszej, 

najbardziej ambitnej i 

najbardziej pracowitej klasy 

III b (I wzajemnie– do ro-

boty, proszę J.Kowalik) 

Dla Napoleona z 3a 

Dla 3b od DANKE 

SCHÖN 

Dla 1a 

Dla Łukaszka Dziadoniusz-

ka 

Dla Basi z punktu wiary 

Dla Krychy, który 

próbował ukraść suszarkę z 

łazienki w Tyńcu 

Dla brata Józefa z Mogiły 

Dla 3a- najlepszej klasy w 

szkole!!! 

Dla Pani Moniki Czapli od 

jej ukochanej 3a :D 

Dla mojej klasy 3a, “tak 

niedawno się spotkaliśmy”. 

M. Czapla 

Dla Ani i Moniki 

Dla Olgi i Justyny 

Dla Matyldy 

Dla Oscypa 

Dla Dżejdżeja Fatli 

Dla 3c 

Dla Konrada XXIV 

Dla poetów: Szymona, Paki 

i Kamila 

Dla s. Małgorzaty 

Dla Guttmanna i Kulmana 

Dla Eli z 3b- żółwik!!! 

Dla Arka od... 

Dla Gryca-Cebuli 

  

Dominik  Michniak 

 

Fot.  Kamila Bafia 
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Wiosna już w pełni, dlatego 

warto spojrzeć na nowe 

trendy w światowej modzie 

i nie tylko. Tej wiosny będą 

królować ubrania w wielu 

odcieniach kolorów, a 

przede wszystkim w tych 

pastelowych .Pudrowy róż, 

nieco przybrudzony będzie 

absolutnym numerem je-

den na wiosnę. To stono-

wany, a jednocześnie bar-

dzo wyrazisty kolor, który 

sprawia, że nasze stylizacje 

stają się bardzo kobiece. 

Kolejny pastelowy odcień 

na wiosnę to serenity, czyli 

interesująca mieszanka 

błękitu z fioletem w bardzo 

delikatnej tonacji. Ten od-

cień będzie wyglądał ide-

alnie na zwiew-

nych sukienkach czy ba-

wełnianych spodniach. 

Następny modny kolor to 

lilac gray- kolor powstały  

z połączenia szarego z lilio-

wym. Podobnie jak zwykła 

szarość, stanowi ideal-

ny bazowy kolor pod styli-

zację, która będzie prezen-

tować się nieziemsko. In-

nym wyróżniającym się ko-

lorem jest buttercup. Słowo 

to oznacza jaskier, czyli 

wiosenny kwiat o intensyw-

nej żółtej barwie. W przeci-

wieństwie do poprzednich, 

żółć jest bardzo energe-

tycznym kolorem. Kojarzy 

się z gorącym letnim słoń-

cem. Gdy założysz coś  

w tym kolorze, nie będziesz 

potrzebowała innych do-

datków, by wywołać za-

chwyt u swoich znajomych. 

Ten sezon będzie należał 

do kurtek. Szczególnie do 

tych typu bomber, które już 

podbiły serca dziewczyn 

na całym świecie, a także 

do ramonesek i dżinsowych 

kurtek. Tej wiosny do łask 

wracają kopertowe płasz-

cze, które rządziły w po-

przednim sezonie. Te od-

znaczać się będą tym, że 

staną się krótsze i lżejsze, 

dodatkowo spięte paskiem 

w talii. Podobnie jak dżinso-

we kurtki, najmodniej-

sze płaszcze na     wiosnę 

2016 mają biżuteryjne 

ozdoby, naszywki 

i aplikacje. Takie płaszcze 

nie są może zbyt praktycz-

ne, ale robią wrażenie  

i trudno oderwać od nich 

wzrok. Najmodniejszymi bu-

tami sezonu są…. kapcie. 

Owszem, najlepiej wykona-

ne z wysokogatunkowej 

francuskiej gipiury albo  

z lakierowanej skóry. Takie 

klapki nosimy ze skarpetka-

mi i nie przejmujemy się 

spojrzeniami przechodniów 

na ulicy. Z mody nie wy-

chodzą białe sneakersy czy 

gladiatorki. Torebki na wio-

snę odznaczają się wzorzy-

stością oraz frędzlami. Dla 

dziewczyn, które nie chcą 

dorosnąć, projektanci przy-

gotowali torebko-zabawki. 

Takie toybag nosimy w ręku 

jak przytulankę. Modne bę-

dą także torebki do ręki, 

które przypominają siatki 

zakupowe albo luksusowe 

worki na śmieci. Wiosna 

2016 to powrót do grzywek, 

niskich kucyków spinanych 

na karku, opasek i spinek 

do włosów. Modnymi będą 

warkocze oraz zakręcone 

koki. Warkocze pleciemy 

jako jeden duży lub kilka 

małych. 

Nowy sezon przynosi wiele 

ciekawych propozycji  

i warto odświeżyć swoją 

szafę. Pomimo wielu dziw-

nych trendów moda wio-

sny 2016 prezentuje się zmy-

słowo. 
 

 Kasia 

Sanek 
 

 Buttercup  
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Święta i ważne daty  

w kwietniu 2016 roku 

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Ptaków, Prima Aprilis 

2 kwietnia - Światowy Dzień Auty-

zmu, Międzynarodowy  Dzień Książki 

Dla Dzieci 

3 kwietnia - Święto Bożego Miłosier-

dzia 

4 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Wiedzy o Minach i Działań Zapobiega-
jących Minom, Zwiastowanie Pańskie 

(Dzień Świętości Życia) 

5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewia-

rza (Polska) 

7 kwietnia - Dzień Pamięci o Holocau-

ście, Światowy Dzień Zdrowia 

8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Romów 

10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia 

11 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Wal-

ki z Bezrobociem, Światowy Dzień 

Osób z Chorobą Parkinsona, Dzień 

Radia 

12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar 

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdom-

nych (Polska) 

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Kombatanta 

16 kwietnia - Dzień Sapera 

17 kwietnia - Światowy Dzień Chorych 

na Hemofilię 

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Wolnej Prasy 

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Ziemi 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i 

Praw Autorskich 

24 kwietnia - Dzień Zwierząt Laborato-

ryjnych,  Międzynarodowy Dzień Soli-

darności Młodzieży 

25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Zagrożenia Hałasem, 

Światowy Dzień Malarii, Międzynaro-
dowy Dzień Sekretarki 

26 kwietnia - Światowy Dzień Własno-

ści Intelektualnej, Dzień Drogowca i 

Transportowca (Polska) 

27 kwietnia - Światowy Dzień Grafika 

28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpie-

czeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Tańca 

30 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Jazzu   

Justyna Podczerwińska 

Źródło: http://www.kalendarzswiat.pl/

kalendarz_kwiecien/2016/ 

  

Koktajle to świetny pomysł na dostarczenie organizmowi niezbędnych, odżywczych składników  

i bomby witaminowej. 

Koktajl ze szpinaku i mango 
 

Przygotowanie: 

Szpinak opłukać i osuszyć, wcisnąć do pojemnika blen-

dera na przemian z mango i miętą. Wlać 1/2 szklanki 

soku jabłkowego lub wody mineralnej i zacząć mikso-

wać. Kilka razy zamieszać, aby wszystkie składniki do-

kładnie się zmiksowały, dodać też więcej soku lub wo-

dy w razie potrze-

by. Do szklanek 

włożyć po 2 kost-

ki lodu, wlać kok-

tajl i podawać. 

A. Kojs 

Składniki: 

120 g szpinaku sałatkowego o 

drobnych liściach (odmiany baby), 

1 szklanka liści mięty, 
1 słodkie i dojrzałe mango, obrane 

i pokrojone na kawałki, 

sok jabłkowy lub woda mineralna, 

8 kostek lodu do podania. 

Źródło: 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2016/
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Opowiadanie Kasi 

Prima Aprilis 
 Prima Aprilis jest to 

święto obchodzone 1 

kwietnia. Święto polega  

na robieniu żartów, kawa-

łów swojej rodzinie i znajo-

mym. Ten zwyczaj pocho-

dzi najprawdopodobniej od 

świąt rzymskich-

Cerealitów. Jest obchodzo-

ne w większości krajach 

europejskich, lecz nie we 

wszystkich jest obchodzone 

tego samego dnia i 

pod samą nazwą, np. 

W Anglii nazywają 

go Dzień Głupca, a 

28 grudnia w Hisz-

panii obchodzony 

jest Święto Niewi-

niątek.  

 

Karolina Kula 

http://

www.kalendarzswiat.pl/

prima_aprilis/2018 

T Y T U Ł  B I U L E T Y N U  

Podczas, kiedy Veronica 
przekopywała kolejne sterty 
ubran  na sklepowych po ł-
kach, mnie pochłonęła ksiąz -
ka. Siedziałam w miękkim 
fotelu i piłam kawę. Jednym 
okiem obserwowałam lekko 
juz  zniecierpliwioną kolez an-
kę, kto ra to nie mogła znalez c  
nic odpowiednego. Gdybym 
tylko wiedziała, za kogo chce 
się przebrac . 

- Tu nic nie ma! - wrzasnęła 
z irytacją, az  ekspedientka się 
wzdrygnęła. Biedna dziew-
czyna starała się ze wszyst-
kich sił, ale wkurzona Veroni-
ca to jedno z gorszych zja-
wisk. 
Westchnęłam i wstałam, 

zaznaczając uprzednio  
w ksiąz ce miejsce, w kto rym 
skon czyłam. 

- Spokojnie, ty zwykle jestes  
bardziej opanowana ode 
mnie - powiedziałam jak naj-
bardziej spokojnym głosem. 

- Damien ma byc  na tej im-
prezie - odpowiedziała z twa-
rzą w dłoniach. 
Przejechałam ręką po czole, 

starając się nie przeklinac   
w duchu jej nagłej straty 
pewnos ci siebie. 

- Po pierwsze - byłabys  
s liczna nawet w worku na 
ziemniaki - zaczęłam wyliczac  

na palcach. - Po drugie - od 
kiedy Veronica Owen przej-
muje się czyimkolwiek zda-
niem? I po trzecie - dlaczego 
na mojej imprezie będą stu-
denci? - a to ostatnie nie było 
zarzutem. Chciałam tylko 
zobaczyc  jej reakcję. 
Wybałuszyła oczy. 

- No bo... ja go zaprosiłam, 
ale nawet nie spodziewałam 
się, z e przyjdzie na licealną 
imprezę - powiedziała, coraz 
bardziej się czerwieniejąc. 
Zas miałam się. 
- Przeciez  nic się nie dzieje - 

pokręciłam głową i pierwszy 
raz tego dnia naprawdę się 
s miałam. Moz e odzyskam 
swo j imprezowy nastro j.  
Moz e. 
- Serio? - odetchnęła z ulgą, 

a ja zaczęłam s miac  się jesz-
cze głos niej. 

- No przeciez . To nawet czy-
ni tę imprezę ciekawszą. I to 
komplement dla mnie - wzru-
szyłam ramionami, ciągle 
szeroko się us miechając. 

- Jestes  taka ładna, kiedy się 
us miechasz, nie rozumiem, 
czemu nie robisz tego na 
okrągło. 

- Wiesz o mnie wystarczają-

co duz o, z eby domys lac  się 

powodo w tego braku us mie-

chu - odparłam, powaz niejąc. 

- No tak, ale przeciez  two j 

tata na pewno nie chciałby, 

z ebys  po nim rozpaczała. A 

Nick... nie zasłuz ył na ciebie, 

skoro cię zdradził. Nie powin-

nas  i wręcz nie moz esz się 

smucic  za długo, bo ci to zo-

stanie - patrzyła na mnie  

z ledwo dostrzegalnym smut-

kiem w oczach. Czaił się on 

ro wniez  w us miechu. Czyz by 

naprawdę się o mnie martwi-

ła?  

- Gdzie ja cię znalazłam, co? 

- miałam w oczach łzy, sama 

nawet nie byłam pewna, dla-

czego. Wstałam i wyrzuciłam 

pusty kubek po kawie. Na-

stępnie przedarłam się przez 

go ry ubran  i przytuliłam ją 

mocno.  

-Powinnys my tu posprzątac  

i is c  do sklepu, w kto rym ja 

kupiłam swo j stro j - ogarnę-

łam spojrzeniem pobojowi-

sko, w jakie zamienił się sklep 

i zaczęłam składac  ubrania. 

 

 

K. Kukułka 

 



 Szkoła na rok 2016/17 oferuje siedem oddziałów, w tym jeden dwujęzyczny. Odział dwuję-

zyczny to bardzo interesująca klasa, otwierająca szeroką gamę możliwości dla uczniów, którzy zde-

cydują się ją ukończyć, m.in. matura w języku angielskim i ułatwienie dostania się na studia zagra-

nicą. 

 W szkole organizowane są wymiany międzynarodowe. Podczas tego typu projektów ucznio-

wie doskonalą znajomość języka angielskiego i poznają dziedzictwo kulturowe innych krajów. 

  

Ania Ochmańska 

 

Źródła: 

https://www.google.pl/search?

q=ii+lo+w+nowym+targu&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiagJXh6qTMAhXH

DiwKHZO_Aj0Q_AUIBigB#imgrc=jDfXUiGZiJTzaM%3A 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi 

Królowej w Nowym Targu 
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 Dnia 17 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Mogli w nim brać 

udział zarówno uczniowie gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Na rozwiązanie 30 zadań było 75 

minut. Po zakończonym teście każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. 

 

          Anna Pilch 

https://www.google.pl/search?q=ii+lo+w+nowym+targu&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiagJXh6qTMAhXHDiwKHZO_Aj0Q_AUIBigB#imgrc=jDfXUiGZiJTzaM%3A
https://www.google.pl/search?q=ii+lo+w+nowym+targu&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiagJXh6qTMAhXHDiwKHZO_Aj0Q_AUIBigB#imgrc=jDfXUiGZiJTzaM%3A
https://www.google.pl/search?q=ii+lo+w+nowym+targu&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiagJXh6qTMAhXHDiwKHZO_Aj0Q_AUIBigB#imgrc=jDfXUiGZiJTzaM%3A


To było dos c  nietypowe, ale jeszcze 
bardziej nietypowe było zachowanie 
Veroniki. Stała się impulsywna, choc  
nigdy wczes niej nie pozwalała sobie 
na utratę kontroli. Mimo z e powinnam 
uwaz ac  to za dobry znak, miałam złe 
przeczucia. 
Po kilkunastu minutach, gdy jakos  

udało nam się uprzątnąc  większos c  
ubran , poz egnałam się z ekspedientką, 
złapałam do ręki ksiąz kę z fotela, na 
kto rym siedziałam i szybko wypchnę-
łam ze sklepu Veronikę. 

- Cos  czuję, z e tu juz  niczego nie ku-
pisz - zachichotałam. 

- Daj spoko j, to nie moja najgorsza 
akcja - ro wniez  zaniosła się s miechem. 
Zmierzyłam ją wzrokiem uwaz nie. 
- To było cos  jeszcze? 
- Nie wiesz o mnie wielu rzeczy - od-

powiedziała tajemniczo. 
- Natychmiast masz mi opowiedziec  - 

zaz ądałam. 
- Najpierw pokaz  mi ten sklep. 
Przewro ciłam oczyma i podąz yłam w 

stronę staros wieckiego antykwariatu, 
jakie moz na spotkac  w wielu filmach, a 
ja dopiero w tym roku go odkryłam. 

- Powaz nie? - zmarczyła brwi z po-
wątpieniem. - Za kogo ty się przebra-
łas ? Za starą babcię? 

- Nies mieszne - mruknęłam i otwo-
rzyłam przed nią drzwi. 
Uwielbiałam zapach tego miejsca. 

Czułam się, jakby ktos  zamknął mnie 
w s wiecie zabytkowych mebli, pięk-
nych sukien z okresu baroku i mno -
stwa ro z nych nikomu niepotrzebnych 
bibeloto w, kto re tylko tutaj miały ja-
kies  znaczenie. Preparat do konserwa-
cji drewna unosił się niczym mgła, a 
mnie to ani trochę nie przeszkadzało. 
Wciągnęłam głęboko powietrze i we-
szłam do s rodka. 

- O rany - westchnęła Veronica, deli-
katnie dotykając s liskiego materiału 
jednej z ogromnych wieczorowych 
sukien. - Za kogo ty się przebierasz? - 
widząc moją minę, jęknęła: - Oj, no 
wez . Jestem strasznie ciekawa. 

- Moz e to będzie przesadą, ale prze-
bieram się za tancerkę w stylu tych w 
Moulin Rouge - odpowiedziałam cicho, 
a dziewczynie, zgodnie z moimi prze-
widywaniami, szczęka opadła. - No bez 
przesady, nie będę w samej bieliz nie. 

- Czemu ja na to nie wpadłam - rzuci-
ła o wiele za głos no i zno w zajęła się 
oglądaniem sukien. 
Podąz yłam za nią i postanowiłam nie 

drąz yc , o co jej chodzi. 
- A za kogo ty chcesz się przebrac ? - 

zapytałam. 

- W tym jest problem, bo nie mam 
zielonego pojęcia - pokręciła głową  
z frustracją. 

- Moz e za damę dworu? - załapałam 
wachlarz z po łki, otworzyłam go i za-
lotnie pomachałam nim, na co Veroni-
ca zareagowała s miechem. 

- Juz  prędzej czarownicę. 
- Ej, to nawet pasuje do ciebie - za-

chichotałam, a przyjacio łka spioruno-

wała mnie wzrokiem. - No co? 

- Chcę, z eby spodobało się Damieno-
wi. 

- Co ja ci mo wiłam wczes niej? Nie 
przejmuj się, chłopcy kochają twoją 
pewnos c  siebie. Choc  nieprzesadną. Bo 
ro wnie mocno kochają poczucie kon-
troli - przewro ciłam oczyma, kiedy 
przypomniałam sobie, z jaką zaborczo-
s cią traktował mnie Nick. Wtedy mi się 
wydawało, z e zwyczajnie się o mnie 
troszczy, teraz juz  wiem, z e był z niego 
kontroler. - A zresztą, będziesz niesa-
mowitą damą dworu - dodałam po 
chwili milczenia. 

- Tak mys lisz? - jej oczy błysnęły  
z podekscytowania. 
Skinęłam głową i powoli zaczęłam 

przeglądac  sukienki. Nagle zobaczyłam 

przepiękną kobaltową suknię z bufia-

stymi rękawami. Gorset był odrobinę 

jas niejszy od spo dnicy, przepasany 

białą wstąz ką, kto ra niezwiązana luz -

no zwisała az  do podłogi. Do ł sukienki 

był pełen koronkowych zdobien , kto re 

niczym pajęczyna delikatnie okalały 

materiał. Nie była tak szeroka, jak po-

zostałe, ale ro wnie okazała, a nawet 

ładniejsza.  

Veronica za mną pisnęła z zachwytu i 
porwała sukienkę w swoje ręce. 
Pobiegła do przebieralni, a juz  po 

chwili wyszła przebrana, jakby co 
dzien  zakładała tego typu stroje. 
Muszę to powiedziec  -  wyglądała jak 

prawdziwa księz niczka. Kolor sukni 
idealnie kontrastował z arystokratycz-
nie bladą sko rą i ciemnymi lokami 
dziewczyny. A z eby tego było mało, 
podbijał błękit jej oczu. Prezentowała 
się fenomenalnie. I była w sio dmym 
niebie. A ja uwielbiałam, kiedy była tak 
szczęs liwa. 

- Laura, ja cię kocham, mo j ty aniele - 
powiedziała wyz szym niz  zwykle gło-
sem, przeglądając się w lustrze. 

- Musimy do tego kupic  ci tez  ozdoby 
i zrobic  makijaz , wiesz? - spytałam, 
szukając kokard do włoso w. - Masz 
odpowiednie buty? 

- Przez odpowiednie masz na my-

s li...? 
- Pantofle, najlepiej na niskim obsa-

cie - odparłam automatycznie, wybie-
rając odpowiednie kolory ozdo b. 

- A nie widziałam, w czym chodzę  
w szkole? Oczywis cie, z e mam. 
Wreszcie Drew przy kasie zapakował 

wszystkie potrzebne rzeczy, łącznie  
z suknią i szeroko się do mnie 
us miechnął. 

- Chyba będziesz moją ulubioną 
klientką, Laura - mrugnął do mnie, a ja 
mimowolnie zachichotałam. 
Męz czyzna był s wietnym rozmo wcą 

w te dni, kiedy wielebny Oliver nie 
mo gł się ze mną spotkac , a ja miałam 
paskudny humor. Zresztą, magia tego 
miejsca sama w sobie była kojąca. 

- Do widzenia, Drew -  machnęłam  

na poz egnanie i skierowałam się  

do wyjs cia za obwieszoną zakupami 

przyjacio łką. 

- Miłego Halloween! - krzyknął jesz-
cze, a ja zamknęłam drzwi. 
Kiedy juz  zapakowałys my wszystkie 

rzeczy do bagaz nika, a suknię ostroz -
nie ułoz yłys my na tylnych siedzeniach 
mojego samochodu, wreszcie mogłam 
odetchnąc  z ulgą. 

- Czy ty znasz wszystkich w tym mie-
s cie? - zas miała się Veronica. 

- Tych wartych poznania owszem - 
skinęłam głową, wto rując jej. 

- Ta impreza będzie zjawiskowa, 
wiesz o tym, prawda? 
Nie była to pierwsza impreza organi-

zowana przeze mnie, ale w poro wna-
niu z tamtymi w niczym nie miała 
przypominac  dzikich orgii. I byłam 
trzez wa, kiedy wszystko planowałam. 

- Gdzie zniknął two j kac? - odpowie-
działam pytaniem na pytanie. 

- Dzięki tobie wyparował. Dlaczego 
nie odpowiedziałas ? 
Oparłam głowę na zagło wku i wes-

tchnęłam. 

- Po prostu... jakos  nie jestem pewna. 
To nie jest pierwsza moja impreza i 
obawiam się, z e po prostu będzie... 
zwyczajna. 

- No nie sądzę. Jak na razie jedynym 

problemem jest Carter, a i jego da się 

wyeliminowac . Wiem, z e będzie ci 

cięz ko, ale przeciez  w kon cu jestes  

nastolatką, twoim s więtym obowiąz-

kiem jest się dobrze bawic , po ki jestes  

młoda. 

Cdn. Kasia Kukułka 
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Alfons Mucha 
 Był to  malarz i grafik, 

kto ry zasłynął przede wszyst-

kim z tworzenia obrazo w 

przedstawiających kobiety  

w  kaz dej porze roku. Pro cz te-

go jego wielkim, a zarazem 

ekscytującym dziełem jest cykl 

wieloformatowych obrazo w, 

zatytułowany Epopeja Sło-

wian ska, nad kto rym  pracował 

18 lat. Inspirowane  one były 

mitologią słowian ską oraz hi-

storią narodu czeskiego .  Po-

chodził on z Czech , dlatego 

swe arcydzieło podarował Pra-

dze jako malarski symbol jed-

nos ci Słowian. Po wojnie miej-

scem przechowywania cyklu 

stał się zamek w miejscowos ci 

Moravsky  Krumlov , jednak  

w 2012 w całos ci wro cił on  

do stolicy. Obecnie podziwiac  

moz na go w Pałacu Wystaw, 

zwanego perłą praskiego funk-

cjonalizmu. 

Klaudia Skoczen  

T Y T U Ł  B I U L E T Y N U  

Przykłady dwóch obrazów zawartych w Epopei Słowiańskiej  

Pory roku 



Targi edukacyjne w naszej szkole 
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Dnia 22.04.16r. na hali sportowej w ZSPiG  

w Czarnym Dunajcu odbyły się targi edukacyjne  

dla uczniów 3 klas gimnazjów z gminy Czarny Du-

najec. To wydarzenie zostało przygotowane w celu 

lepszego zapoznania uczniów z okolicznymi szkoła-

mi średnimi. 

Targi rozpoczęły się już o godzinie 9. Przedsta-

wiciele uczniów wraz z nauczycielami ze szkół 

średnich z Czarnego Dunajca i Nowego Targu przy-

jechali, aby przedstawić programy swoich placó-

wek. Na hali sportowej było przygotowanych kilka-

naście stoisk, gdzie gimnazjaliści mogli dowiedzieć 

się więcej na temat interesujących ich klas. Każda 

szkoła zrobiła wszystko, aby wypaść jak najlepiej  

w oczach ewentualnych kandydatów. Uczniowie 

poszczególnych szkół opowiadali o sposobach nau-

czania i rodzinnej atmosferze w szkole. Starali się 

jak najlepiej opisać warunki panujące w szkole i za-

chęcić do złożenia podań. Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego, który w swojej ofercie ma 

klasę przygotowującą do zawodu weterynarza, po-

stanowił nas zaskoczyć: przywieźli ze sobą zwie-

rzątko, a był to wąż. Jeśli tylko ktoś miał na to 

ochotę, mógł go potrzymać, chociaż niektórzy byli 

raczej przerażeni jego obecnością. Na targach zapre-

zentowały  się m.in. takie szkoły: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-

go w Nowym Targu 

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna 

Goszczyńskiego w Nowym Targu 

II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi 

Królowej w Nowym Targu 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Tar-

gu 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Czar-

nym Dunajcu 

Prywatne Szkoły Średnie im. Prof. Jana Ve-

nuleta w Nowym Targu 

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte  

w Jabłonce  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Od-

działami Integracyjnymi w Czarnym Du-

najcu 

Uważam, że zorganizowanie tego typu targów 

było bardzo dobrym pomysłem, ponieważ niezdecy-

dowani uczniowie mieli możliwość lepszego zapo-

znania się z oddziałami, które ich interesują. Moim 

zdaniem większość opuściła halę sportową z nowy-

mi pomysłami na swoją przyszłość. 

Anna Ochmańska 
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