
str.   

 

 

 

 2 kwietnia 2005— Papież Jan Paweł 2 

umiera o godz. 21.37 

 10 kwietnia 2010— W katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem ginie para Prezydencka i 

94 inne osoby znajdujące się na pokładzie. 

 30 kwietnia 1945— W bunkrze Berlińskim 

samobójstwo wraz z żoną popełnił Adolf 

Hitler. 

 Kwiecień 1940— początek zbrodni katyń-

skich.  

 28 kwietnia 1945— We Włoszech dokona-

no egzekucji na Benito Mussolinim. 
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 Witamy Was w najnowszym nume-

rze gazetki ,,Dwa + Jeden’’. Z okazji 

zbliżających się świąt Wielkiej Nocy 

chcielibyśmy życzyć Wam wszystkim 

radości, spokoju i rodzinnej, ciepłej at-

mosfery. Niech te święta miną Wam w 

gronie rodziny i przyjaciół.  
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„Uczniowie z pasją” 
 Z wielką radością chciałabym przedsta-
wić Wam jedną z uczennic naszej szkoły - Ni-
kolę Paszek, która chodzi do klasy 2b. Jej naj-
większym hobby oraz miłością jest piłka noż-
na, w którą gra od przedszkola. Pasją  
zaraziła się od swojego wujka. 
   Do niedawna grała jeszcze w klubie pił-
karskim „Ostrovia” i była jego reprezentantką 
przez ponad rok. Musiała jednak zrezygnować 
z uprawiania tej dyscypliny z  
powodu kontuzji kolana. Ta okazała się na ty-
le poważna, że uniemożliwiła jej dalszą grę. 
        Nikola mówi, że bardzo brakuje jej  
treningów i występów w hali, bo trudno jest 
żyć bez tego, co się kocha. Miejmy nadzieję, 
że los się do niej uśmiechnie i niebawem po-
nownie zobaczymy ją na boisku. Budujące 
jest to, że nasza  
Koleżanka już planuje swoją najbliższą  
przyszłość.  
Jak mówi, latem podejmie ostateczną  
decyzję, co do wyboru nowego klubu. 
 
          

 
 

 
Zapytana o ulubiony klub piłkarski, bez waha-
nia wskazuje na Real Madryt.  
W jej opinii piłkarzami godnymi  
naśladowania są: Cristiano Ronaldo  
oraz Neymar, który obecnie reprezentuje dru-
żynę  
Paris Saint - Germain F.C. 
 W swojej pasji najbardziej uwielbia  
dynamikę. Do jej ulubionych sportów  
należy jeszcze siatkówka, w którą lubi grać, a 
niekoniecznie oglądać.   
 Ze swojej strony życzę Nikoli  powrotu 
do zdrowia oraz dużo szczęścia w dążeniu do 
celu. 
 
 
 
 
 
 
 

Agata Zuchowska kl. 2A 

Uczniowie z pasją 
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Zwiadowcy 
 

To seria fantasy napisana przez australijskiego autora Johna Flanagana.  Osadzona w 

fikcyjnym świecie, który przypomina średniowieczną Europę,  opowiada o tajemniczym 

Korpusie Zwiadowców, elitarnej grupie  działającej w państwie Araluen. Jest to legendarna 

jednostka specjalna powołana przez króla do zdobywania informacji i utrzymywania po-

rządku. Coś jakby MI6 przenieść do czasów Robin Hood’a.  

Niewiele o Zwiadowcach wiadomo. Potrafią poruszać się bezszelestnie, znikać w oto-

czeniu, świetnie strzelają z łuku i posługują się bronią. Mają wiele sekretów, przez co są 

skryci i samotni. Dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom budzą lęk i podziw u niektó-

rych,adezaprobatę  

i podejrzliwość u innych.  

Do tej grupy trafia główny bohater serii – Will. Jest on sierotą, wychowaną na zamku 

Redmont. W wieku piętnastu lat, kiedy żaden z mistrzów sztuk nie chce go przyjąć na nau-

kę, zaczyna  się nim interesować Halt O’Carrick, Zwiadowca, najlepszy łucznik w Korpusie, i 

proponuje mu szkolenie. Chłopak rozpoczyna ciężki trening, który przygotuje go do roli 

Zwiadowcy, ale także wprowadza w życie, jakiego dotąd nie znał – pełne tajemnic, walki,  

dalekich wypraw i niebezpiecznych misji. Pierwszą z nich, opisaną w „Ruinach Gorlanu” (1. 

tomie serii) będzie podróż do Celtii, gdzie zdrajca kraju, lord Morgarath, szykuje armię, aby 

zemścić się na królu Araluenu. Will zostanie wystawiony na próbę swoich umiejętności.  

Każdy tom serii to część historii pary Zwiadowców: Willa i Halta. W każdej stają przed 

wieloma wyzwaniami  i wyborami. Możemy obserwować jak nawiązuje się wspaniała przy-

jaźń między bohaterami. Seria obfituje w emocjonujące wydarzenia,  sceny bitew oraz za-

wiłe intrygi, które trzeba rozszyfrować. Polecam wszystkim, a szczególnie chłopakom,  

którzy lubią średniowieczną atmosferę cza-

sów rycerzy. 

 

   Magdalena Woźniak kl.2a 

 

Koniecznie Przeczytaj! 
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Osobliwy dom Pani Peregrine 

Szesnastoletni Jacob Portman od śmierci swego dziadka miewa dziwne sny. 

Chcąc rozwiązać zagadkę urojeń i przeszłości dziadka udaje się na wyspę do któ-

rej doprowadziły go wskazówki ukryte przez zmarłego. Pewnego dnia, ujrzawszy 

niezwykłą dziewczynę, podąża jej tropem i trafia do… pętli czasu! Przenosi go 

ona kilkadziesiąt lat wstecz. Poznaje tam Osobliwe Dzieci, z którymi szybko się 

zaprzyjaźnia. Jest to jedyne miejsce, w którym jest teraz naprawdę szczęśliwy! 

Jednakże czyhają na tam niezliczone niebezpieczeństwa. Nad zdrowiem miesz-

kańców czuwa pani Peregrine, która zostaje porwana. Od tego momentu dzieci 

zmagają się z licznymi przeciwnościami losu. Na czele walki osobliców staje Ja-

cob wraz z Emmą, dziewczyną ognia. Razem, niepokonani stawiają czoła  

potworom. 

Książka jest bardzo wciągająca. Czytając można stracić rachubę czasu oraz  

przenieść się do innego świata. Pierwsza 

część z cyklu pozostawia ogromny  

niedosyt i od razu trzeba sięgnąć po  

następny tom. Mogę z radością  

powiedzieć, iż to jedna z najlepszych  

książek fantazy, jaką czytałam.  

Urozmaicają ją zdjęcia oraz młodzieżowy 

język, którym została napisana.  

 

 

 

   Adrianna Jędras, 3a 

Koniecznie Przeczytaj! 
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Wiosna za pasem, a to oznacza dłuższe dni, 

więcej słońca i ciepłe powietrze! Chyba 

wszyscy się za tym stęskniliśmy, a zatem 

czas wyjść z domów i cieszyć się piękną po-

godą i świeżym powietrzem. Jest mnóstwo 

sposobów, aby spędzać ten czas w sposób 

aktywny i korzystny dla naszego zdrowia. 

Jogging to bieg w wolnym tempie, tzw. trucht. Celem joggingu jest poprawa sprawności 

oraz wydolności fizycznej. Jeśli uprawiamy jogging biegniemy z prędkością 7-9 km/h. Ta 

prędkość służy utrzymaniu biegu w równym tempie. Jogging może być  rozgrzewką przed 

cięższym treningiem lub przed wyścigami. Sportowcy stosują go aby utrzymać dobrą kondy-

cję. 

Kolarstwo jest to bardzo szeroki termin, który odnosi się do wielu dyscyplin zawsze związa-

nych  z wykorzystaniem roweru. Nazwa ta wywodzi się od słowa „koło”, jak nazywano po-

czątkowo w Polsce rower. 

Wrotkarstwo jest  dyscypliną sportową pokrewną łyżwiarstwu. Do poruszania się na wrot-

kach służą tzw. „buty na kółkach”. Występują dwa typy wrotek: dwuśladowe lub jednośla-

dowe (rolki/łyżworolki). Wyróżnia się kilkanaście dyscyplin wrotkarstwa, m.in.: 

- wrotkarstwo fitness -  jest to jazda na wrotkach rzadko na rolkach, 

- freestyle jumping -  jest to jazda w stylu dowolnym ze skokami, 

- speed slalom - jest to jazda slalomami na czas, 

- freeride- jest to jazda w stylu dowolnym po mieście. 

Z nadejściem wiosny w naszym mieście lodowisko zamieni się na rolkowisko.                                                                     

 

Źródło: Wikipedia 

                                                                                                        

Kamila Stodolna 2b 

 

Rusz się człowieku! 
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English! 
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Tradycje Wielkanocne 
 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 

ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu 

palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za 

obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczę-

ściem i złośliwością sąsiadów. 

 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie, świąteczne porządki nie tylko po to, by miesz-

kanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy 

z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

 

Topienie Judasza 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, 

zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono na 

łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” 

do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

 

Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała 

po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w 

Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

 

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej 

przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i 

satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel 

„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie 

mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). 

Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – 

oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono 

też wodę. 

 

Specjalnie dla dziewcząt 

Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znik-

ną piegi i inne mankamenty urody! 
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Tradycje Wielkanocne 
 

 

Wielka Niedziela – dzień radości 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć za-

twardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzie-

lono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 

wielkanocnej i dziada – czyli mazurka. 

 

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to 

zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać 

można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia 

panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 

któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wyku-

pić się można było od oblewania pisanką – stąd każda 

panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. 

Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

 

Szukanie zajączka 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem 

zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

 

Wielkanocne jajo 

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym 

jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. 

Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprze-

staniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i 

odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie koniecz-

ne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.  

  

 Kinga Sitarz i Julia Bachman kl. II D 
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WIELKANOC 
WIELKANOC 2018 

Wielkanoc jest najważniejszym chrześcijańskim świętem. Jest to jednak również dzień wolny od pracy prawie na 

całym świecie, i tym samym obchodzone jest to święto przez ludzi niezależnie od przekonań i wyznania.  

A to ciekawostki, których zapewne nie wiedzieliście o Wielkanocy! 

 

1. Po co jest Wielki Post?  

Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielkim Poście pościmy i ograni-

czamy się. Ale nie chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę. 

 

2. Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polegają? 

 EDK to przejście w maksymalnie dziesięcioosobowej grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. Idzie się w 

ciszy z niewielkim krzyżem na plecach. 

 

3. Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki Czwartek? 

 To symbol paradoksu - pokazanie, że król może zejść do poziomu sługi. 

 

4. Co symbolizuje tabernakulum bez hostii? 

 To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. Oczekiwanie pustki 

wzmacnia oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa. 

 

5. Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki?  

Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się je po czterdziestu 

dniach Wielkiego Postu. Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji. 

 

6. Co symbolizuje baranek?  

Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego. 
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WIELKANOC 
7. Ile średnio wydajemy na święta Wielkanocy? 

 Od 100 do 300 złotych. 

 

8. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkreślić tajemnicę ofiary na krzyżu. Odkrywa 

się go, żeby zacząć adorację. 

 

9. Wcześniej okres świąteczny wolny od pracy był dłuższy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

wolne były aż trzy dni. 

 

10. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda mówi, 

że kamienie, którymi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka sta-

nowią początek życia. 

 

Najwcześniej niedziela wielkanocna może wystąpić 22 marca, najpóźniej zaś 25 kwietnia. Jednak nie 

każda niedziela w tej “księżycowej loterii” ma równe szanse. Symulacja obejmująca 5 700 000 lat po-

kazała, że najczęściej niedziela wielkanocna przypada na 19 kwietnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROLINA WOJTCZAK KL. 7D 

ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-

wiedziales_571999.html 

https://www.spidersweb.pl/2015/04/wielkanoc-ciekawostki.html 

http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedziales_571999.html
http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedziales_571999.html
https://www.spidersweb.pl/2015/04/wielkanoc-ciekawostki.html
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