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Wielkanoc to piękne i
kolorowe święto,

obchodzone niemal
wszędzie na świecie. Jest
najważniejszym świętem w
religii chrześcĳańskiej, ale
świętowane jest również
przez wyznawców innych
religii jako tradycja i nie
tylko. Wraz z obchodami
w i e l k a n o c n y m i
powiązanych jest wiele
zwyczajów ludowych. Dla
chrześcĳan nawiązuje ono
do ostatnich dni życia i
śmierci Jezusa Chrystusa,
które są celebrowane
podczas Wielkiego
Tygodnia, w którym
najważniejsze dni to piątek,
sobota i niedziela. W Wielki
Piątek upamiętnia się
śmierć na krzyżu
Chrystusa. W Wielką
Sobotę święcąc święconkę w
koszykach, odwiedza się
symboliczne groby, w
których znajduje się ciało
Mesjasza. Z kolei w Wielką
Niedzielę świętuje się
zmartwychwstanie Jezusa i
jest to kulminacyjny
moment całych świąt.
Pochodzenie tego święta i
jego geneza nie są
jednoznaczne. Według
tradycji sakralnych
Wielkanoc wywodzi się z
Judaizmu. Jednak wszelkie
wiosenne obrządki, pomimo
swojej różnorodności, mają
ze sobą ważną cechę
wspólną – są pożegnaniem
zimy i przywitaniem wiosny,
symbolizującej życie i
coroczną zmianę na lepsze
np. już w czasach
antycznych świętowano i
celebrowano rozpoczęcie
wiosny. Tańcząc i śpiewając
– a niekiedy także składając
ofiary – witano wiosnę z
nadzieją na bogate plony.

POTRAWY WIELKANOCNE

WIELKANOC

BABKA MARMURKOWA
Wbrew pozorom proste w wykonaniu danie. Na długo zostaje
świeże i puszyste!

MALINOWA CHMURKA
Przepyszne ciasto z bezą, biszkoptem oraz soczystą
malinową galaretką. Ciasto jest podawane na zimno dzięki
czemu jest dobre i w lato i w zimę.

PIECZONA BIAŁA KIEŁBASA
Prosta w wykonaniu i bardzo smaczna. Istnieje wiele
sposobów na jej przygotowanie, więc na pewno znajdziecie
coś co wam odpowiada!

SAŁATKA JARZYNOWA
Znana przez nas wszystkich oraz uwielbiana przez wielu!
Kultowe danie, które w wielu domach gości przy każdej
okazji.
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POTRAWY WIELKANOCNE
DOOKOŁA ŚWIATA

Jak Wielkanoc
obchodzą ludzie
w różnych
zakątkach
świata?
Zacznĳmy naszą
kulinarną
podróż!

GRECJA

FRANCJA

WIELKA BRYTANIA

USA

SZWECJA

LITWA

Dalej zostając w temacie
ciast mamy tzw. sminel
cake z Wielkiej Brytanii.
Jest to ciasto owocowe w
polewie marcepanowej.
Marcepan występuje w
formie 12 kulek, które
symbolizują 12
apostołów.

Teraz wracamy z
powrotem do mięs – w
USA na Wielkanoc
przygotowuje się
gotowaną szynkę. Danie
jest podawane z ostrymi
p a p r y c z k a m i
czereśniowymi i
ziemniakami.

Köttbullar, czyli
szwedzkie klopsiki, znane
i uwielbiane przez wielu z
nas, musiały znaleźć się i
na wielkanocnym stole.
Są zrobione z mięsa
wołowego, wołowo-
wieprzowego bądź
jagnięcego, dodaje się do
nich bułkę namoczoną w
mleku, utarte ziemniaki i
jajko.

Ostatnim przystankiem
naszej podróży jest Litwa,
w tym kraju na
Wielkanoc robi się
szpekuchy, czyli ciasto z
boczkiem. Podawane są
na ciepło ze skwarkami.

WŁOCHY NIEMCY

Niemcy również stawiają
na baraninę na
wielkanocnym stole –
pieczeń z barana jest
przyrządzana z mięsa
baraniego pozbawionego
kości, słoniny
wieprzowej, mąki
pszennej, wody, śmietany
18% i octu
spirytusowego, doprawia
się ją gałką
muszkatołową, ziołami
angielskimi, solą,
pieprzem i bazylią.

Na Wielkanoc w Grecji
pojawia się zupa
magiritsa. Jest zrobiona z
podrobów owczych
takich jak: wątroba,
żołądek, jelita, serce i
płuca. W Polsce jej
odpowiednikiem są
dobrze nam znane flaczki.

Włochy są nam znane z
dań takich jak pizza,
spaghetti czy pyszne
desery, które mają wielu
miłośników. Ich
wielkanocne danie to tort
pasqualina, które robi z
cienkiego, kruchego
ciasta z nadzieniem ze
szpinaku, ricotty i
ugotowanych jajek
ułożonych w równych
odstępach.

Teraz coś dla miłośników
ciast. We Francji na
Wielkanoc robi się ciasto
czekoladowe nid de
pâques, nazywane
również gniazdem
Wielkanocy.
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TRADYCJE
WIELKANOCNE
Niedziela palmowa
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień
przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej,
obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś
wierzbną lub kwietną. Dawniej robiono palemki
samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu,
porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów.
Poświęconej palemce przypisywano magiczne
właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by
zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk
wtykano w pierwszą zaoraną skibę,



by chroniła przed gradobiciem a domowników przed
chorobami. Wierzbowe kotki z palemki połykano co
ustrzec od bólu gardła i zapewnić zdrowie. Palemką
bito domowników i zwierzęta co miało na celu
przywrócenie sił.

naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli,
kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka
czy pędy młodego żyta. Często wydrapuje się na nich
przeróżne wzory.
Nalepianki – jaja zdobione kolorowymi
wycinankami z papieru.
Oklejanki – to wydmuszki oklejone rdzeniem
sitowia i kolorową włóczką, co tworzy piękne
ornamenty.
Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do
dzisiaj w niektórych domach bawimy się w tak
zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się
czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by
się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło
pisankę przeciwnika.
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Zwyczaje ludowe. Wielkanocne „wieszanie
Judasza”.
Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje
korzenie w pogańskim topieniu Marzanny – kukły
wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i
ubranej w różne skrawki
materiału, którą w rytualny sposób topiono (lub
palono), by przywołać wiosnę i pożegnać zimę.
Wieszanie Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej
historii i ma w symboliczny sposób wymierzać
sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi.

Święcenie pokarmów, czyli polskie zwyczaje
wielkanocne
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę ma
korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez
Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko
symboliczne pokarmy. W święconce nie może
zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli,
baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka
domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie
pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie
wielkanocnego śniadania. Układano je w większych
koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy
kapliczce, a nawet przed domostwem. Rozkładano
dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały
poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał
specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że biała
płachta ma moc ochrony przed piorunami, dlatego
rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza.

Malowanie jajek – barwne zwyczaje Świąt
Wielkanocnych
Zwyczaj malowania jajek na Święta wywodzi się
jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko
miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły
witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego
życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a
duchów i bogów. Obecnie wszystkie kolorowe jajka
zwiemy pisankami, ale powinniśmy rozróżnić wśród
nich:
Kraszanki – nazwa pochodzi od słówka „krasić”,
czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w
barwnym wywarze – dawniej uzyskiwanym tylko z

Poniedziałek Wielkanocny – dawne i obecne
zwyczaje wielkanocne
Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede
wszystkim z oblewaniem wodą innych osób. W
dawnych praktykach pogańskich symbolizuje
oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się
przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im
mocniej została oblana panna, tym ma ona większe
szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako
śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa odrębne
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Ostatnim już wartym polecenia produktem jest
wcierka do włosów z firmy OnlyBio. Wcierka jest
naturalna oraz wegańska. Produkt ma za zadnie
pobudzać zdrowy wzrost włosów. Pięknie pachnie
maliną oraz różowym pieprzem.

Kolejnym produktem jest
krem do twarzy z SPF 30.
Jak wiemy SPF jest bardzo
ważny. Nie zważając na
porę roku codziennie
powinniśmy go mieć na
swojej twarzy. Im wyższy
tym lepszy. Osobiście
polecam krem ze znanej
firmy Clinique, ma ładny
zapach oraz dobrze nawilża.

Następnym produktem będzie balsam do ciała, który
od dawna podbĳa Internet. Masło do ciała z firmy
Truly o nazwie Unicorn Fruit jest wegańskie oraz w
90% naturalne. W składnikach możemy znaleźć
między innymi Acai, Matcha, Chia oraz róża. Pięknie
pachnie oraz wygląda.

PIELĘGNACJAJako iż jest to nasze
ostatnie wydanie,
chcielibyśmy pokazać
Wam produkty do
pielęgnacji twarzy na
lato oraz wiosnę!

MIYA mySKINHERO. Peeling jest w 100%
naturalny. Natychmiastowo oczyszcza skórę oraz
złuszcza naskórek. Ma w sobie składniki aktywne
takie jak drobinki bambusa, orzechów makadamia,
kryształki cukru, olejki buriti, arganowy ze skórki
pomarańczy oraz witaminy E. Jest przeznaczony do
każdego typu skóry, nawet wrażliwej. Osobiście
powiem Wam, że efekt jakim jest zmiękczenie oraz
rozświetlenie skóry, można już zauważyć od razu po.

Zaczniemy od naprawdę
świetnego produktu
jakim jest peeling do
twarzy i dekoltu od firmy

zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie
witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną
wodą, co miało związek z wiosennych
oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na
wykupieniu się od oblewania wodą. Gdy panna nie
chciała być ani smagana gałązkami, ani oblewana,
mogła wykupić się przez podarek tradycyjnej
pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu.
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OPOWIADANIE
…

Chcielibyście przeczytać jedną z tych historii miłosnych przepełnionych emocjami i namiętnością? Czy
może, macie ochotę na wyciskacz łez, który od samego początku wywoła wiele wzruszeń, a zakończenie czarną
rozpacz i jedno pudełko chusteczek zdecydowanie nie wystarczy? Jeżeli tak, to włączcie sobie Netflixa, bo w tej
historii tego nie znajdziecie.

Kiedy będziesz pewny, że chcesz przewrócić następną kartkę, zastanów się czy jesteś gotów na to, żeby
zejść na samo dno i odsłonić kryjącą się pod nią ciemność. Pamiętaj jednak, że po przeczytaniu już nic nie będzie
takie samo, już nigdy nie spojrzysz na świat i na to co Cię otacza w ten sam sposób. Więc weź głęboki oddech i
czytając pilnuj żebyś nie zatracił dystansu do treści, bo w pewnym momencie może okazać się, że ta historia jest
TWOJĄ historią.

Minęło już 660 dni od pierwszego przypadku, gdzie człowiek stał się bezduszną, pozbawioną emocji
osobą, gdzie zostaje tylko ciało, a umysł pochłania czarna otchłań. Nikt nie wie, dlaczego i w jaki sposób ludzie
się zarażają. Głowy wszystkich Państw, uważają, że to wina oparów unoszących się nad ziemią, ale, czy aby na
pewno? Ja nie jestem tego taki pewny. Bo skoro tak jest, to dlaczego, profesorowie, którzy opisywali na swoich
stronach, że powodem jest zesłana na ziemię klątwa, spowodowana tym, że ludzie stawiają się coraz bardziej
perfidni, zachłanni, to jeszcze tego samego dnia umierali z powodu zatrucia? Rząd szybko wprowadził
natychmiastowy zakaz wychodzenia z domu aż do odwołania. Niektóre osoby, które nie stosowały się do
wytycznych i próbowały wyjść na zewnątrz przepadały bez wieści, jakby nigdy nie istniały, a natomiast inni
zmieniali się w coś odmienionego, niezrozumiałego i mrocznego.

661 dzień
Nie wiem, ile jeszcze czasu pozostaniemy zamknięci w swoich mieszkaniach. Codziennie zadaje sobie

pytanie czy to sen, czy to naprawdę się dzieje, jeżeli jest to rzeczywistość, to chciałbym obudzić się z tego
koszmaru w równoległym świecie, gdzie wszystko było by takie jak kiedyś.

662 dzień
Jest coraz gorzej, z każdym dniem coś się we mnie zmienia. Nie wiem co i nie wiem jak z tym walczyć.

Powoli coś przejmuje moje ciało i umysł, widzę rzeczy, osoby, których nie ma. Najgorszy jest ten strach, który
się odczuwa, kiedy od środka, coś Cię pochłania, wciąga każdy kawałek Twojego ciała. Długo tak nie
wytrzymam, czasem mam ochotę po prostu wyskoczyć z okna, żeby to zakończyć. Przeraża mnie myśl
następnych dni, miesięcy, lat w zamknięciu. Jedyna rzecz, która trzyma mnie jeszcze przy życiu i uspokaja, to
rozmowy z moim przyjacielem, Yokai. Codziennie o tej samej godzinie ze sobą rozmawiamy, żeby chociaż przez
chwilę nie myśleć o tym wszystkim i poczuć się jak normalne nastolatki.

663 dzień
Kiedy się obudziłem, poczułem, że coś jest nie tak, że coś się stało. Jednak odrzucałem te wątpliwości i

starałem się przetrwać kolejny dzień, z nadzieją, że ten koszmar już się kończy. Właśnie czekałem na telefon od
Yokai’ego. Zdziwiłem się, że nie dzwonił, nigdy się nie spóźniał. Chwyciłem szybko za telefon i zacząłem do
niego wydzwaniać, niestety bez skutku. Tej nocy nie mogłem zasnąć, miałem wrażenie, że ktoś za mną chodzi.
Każdej nocy odgłosy kroków stawały się coraz głośniejsze. Nie mogłem wytrzymać jeszcze jednego dnia,
musiałem coś zrobić, żeby do końca się nie zwariować. Najważniejsze dla mnie było zobaczyć się z Yokai i
upewnić się, że nic mu nie jest. Kiedy tylko zrobiło się ciemno, założyłem czarną bluzę, nałożyłem kaptur na
głowę i wyszedłem. Otwierając drzwi poczułem się strasznie nie swojo, a powietrzu unosił się dziwny zapach,
ale w tej chwili nie obchodziło mnie to, najważniejsze było, że nie siedziałem już w zamknięciu i zaraz zobaczę
Yoaki. Cieszyłem się jakbym dostał najdroższy prezent na świecie. Przedzierając się przez mgłę i unoszący w
powietrzu kurz, usłyszałem czyjeś kroki. Odwróciłem się, ale nikogo tam nie było. Przyśpieszyłem, myśląc, że
ucieknę od tego, jednak nadal je słyszałem. Zacząłem biec tak szybko jak nigdy, jakby od tego zależało moje
życie (bo mogło), oddech przyśpieszał z każdym krokiem, nigdy się tak nie bałem, co chwila odwracałem głowę,
mając nadzieje, że uda mi się zgubić to coś, jednak odgłosy kroków były coraz wyraźniejsze. Miałem do wyboru
biec łatwiejszą, ale dłuższą trasą lub skręcić i pobiec przez skróty. Niewiele myśląc wybrałem krótszą trasę.
Od bloku Yoaki’ego dzieliła mnie już tylko siatka, którą musiałem przeskoczyć, jeszcze tylko trochę i mogłem
być bezpieczny. Udało się! Moja radość nie trwała długo, gdyż przez śliską trawę poślizgnąłem się i wpadłem do
jakiegoś otworu w ziemi, którego wcześniej tam nie było. Spadając w głąb czarnej dziury uderzyłem o kamienie
i korzenie wystające po obu stronach tunelu. Kiedy upadłem poczułem przeszywający ból, który był nie do
zniesienia, jakby ktoś rozrywał mi nogę od środka i wtedy zauważyłem, że mam całą mokrą nogawkę od krwi.
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Miałem wrażenie, że zaraz zemdleje. Po kilku minutach, uspokoiłem się, ponieważ panika mnie nie uratuje.
Urwałem rękaw od koszuli i zawiązałem wokół nogi, żeby zatrzymać krwawienie. Starałem się obmyślić plan,
jak mogę wrócić na powierzchnie. Nie mogłem wejść z powrotem na górę, głębokość tej dziury to tak z 30
metrów, do tego z moją nogą nie dam rady się wspinać. Musiałem poszukać innego wyjścia. Dobrze, że miałem
przyczepiony breloczek z latarką, dzięki temu chociaż trochę mogłem sobie oświetlić drogę. Kiedy ją włączyłem,
nie wierzyłem własnym oczom. Pod naszym osiedlem rozciągały się sieci tuneli tworząc ogromny labirynt, z
którego nie wiedziałem czy w ogóle jest jakieś wyjście. Nie miałem wyboru, ruszyłem powoli przed siebie.
Pokonując już nie wiem, który kilometr, usłyszałem znajomy głos i kroki. Serce stanęło, nie mogłem przełknąć
śliny. Odwróciłem się zastanawiając co jeszcze może mnie spotka, jednak ku mojemu zdumieniu zobaczyłem
mojego najlepszego przyjaciela. Przynajmniej kogoś kto na pierwszy rzut oka wyglądał jak Yokai, bo oczy osoby
stojącej przede mną były jakieś dziwne i puste. Bałem się, że się zmienił, że ogarnęła go ciemność. Szybko
jednak przestałem o tym myśleć, bo cieszyłem się, że go znowu widzę i, że nie jestem tu sam. Wiedziałem też
już, dlaczego nie odbierał telefonu, tak samo jak ja wpadł do tej dziury. Biedak już od kilku dni nie mógł się
stamtąd wydostać. Prawdę mówiąc, właśnie to zmotywowało mnie do znalezienia wyjścia.

664 dzień
Miałem wrażenie, że schodzimy jeszcze głębiej, jakby te tunele chciały nas wchłonąć. Jedyne co chciałem

teraz zrobić to usiąść i czekać na śmierć, lecz nie mogłem się poddać, musiałem pokazać, że damy rade, że
jeszcze nie wszystko jest stracone. Kiedy w głębi duszy o tym myślałem, Y popatrzył na mnie tymi pustymi,
czarnymi oczami, które choć były tak nieznajome i martwe dawały mi poczucie spokoju. Potem wziął mnie za
rękę i uśmiechnął się tak jak za dawnych czasów. Przestałem wtedy nawet czuć ból w nodze, który nie
odstępował mnie przecież na krok, liczyło się tylko to, żeby się wydostać

665 dzień
Zmęczony i padnięty z sił, chciałem dalej ruszyć przez zawiłe tunele, w których wydzielała się śmierdząca

i wilgotna woń. Odwróciłem się, żeby obudzić Yokai’ego, ale……nie było go, nie wiedziałem co się stało. Czy
poszedł zostawiając mnie tu samego? Czy ktoś go porwał? Na daremnie krzyczałem i wołałem, zrozpaczony nie
wiedziałem co dalej robić. Musiałem się wydostać z tej otchłani, która coraz bardziej wciągała mnie
w mrok. Nagle poczułem podmuch wiatru, czy to może być droga do wyjścia? Wstałem i zacząłem iść w
kierunku powietrza. Zaczęło robić się coraz jaśniej. Uniosłem głowę, jasność dnia raziła mnie w oczy zanim
znowu się do niej przyzwyczaiłem. Płakałem i śmiałem się jednocześnie. Chociaż wiedziałem, że udało mi się
wydostać, jakaś część mnie tam nadal była i błąkała się po labiryncie razem z Yokai’m

666 dzień
Kiedy dotarłem do domu, nie miałem siły. Położyłem się na kanapie i chwyciłem telefon, który

zostawiłem w domu 3 dni temu. Miałem dość sporo nieodczytanych wiadomości, ale jedna z nich najbardziej
przykuła moją uwagę, był to sms od brata Yokai’ego. Trzy dni temu napisał do mnie, że Youki zginął w
wypadku. Zapytał mnie czy chciałbym uczestniczyć w pogrzebie internetowym i wygłosić parę zdań na jego
temat, ze względu, na to, że się przyjaźniliśmy. Poczułem jak czas się zatrzymuje, jakbym znowu wpadał w tą
czarną otchłań. To kto był ze mną w tunelu? Z kim spędziłem te 3 mordercze dni? Czy te kroki które słyszałem
były jego? Czy w ciemnościach czaiło się coś gorszego…

Wyjrzałem przez okno w moim mieszkaniu i nagle blok przede mną zaczął się zacinać jakbym patrzył
przez zepsuty ekran telefonu a nie przez okno. Cały widok za nim zmieniał się w ciemny tunel, z którego udało
mi się wydostać parę godzin temu. Wtedy zrozumiałem, że moje wyjście było tylko złudzeniem i tak naprawdę
nadal jestem w nim uwięziony, a cały ten koszmar zaczyna się na nowo.



Cztery lata temu,
o t r z y m a ł a m
wychowawstwo w
obecnej klasie 8a.
Patrząc z
perspektywy lat
dziewczynki były
rezolutne i
b e z p o ś r e d n i e ,
natomiast w grupie
chłopców było dużo
milczków, co wraz z
latami zostało
nadrobione z
nawiązką. Wydawało
się, że po szóstej
klasie się
rozstaniemy, a tu
n i e s p o d z i a n k a
zostaliśmy razem do
dzisiaj. Ostatnia
zielona szkoła w
klasie szóstej
pokazała integrację
w klasie. Cudownie
organizowali się w

swoim gronie.
Miałam wrażenie, że
nauczyciele im
p r z e s z k a d z a j ą .
Spotkanie z klasami
g i m n a z j a l n y m i
wyzwoliły śmiałe
reakcje na
z a c h o w a n i a
starszych kolegów.
A r g u m e n t a c j a
chłopców wprawiała
w osłupienie
uczniów z klas
sportowych. W klasie
świadoma jest pomoc
i ochrona
n a j s ł a b s z y c h
kolegów. Sądzę, że
zawiązane przyjaźnie
nie poddadzą się
próbie czasu po
skończeniu szkoły.

Marzenna
Dubowska
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SZKOLNE WSPOMNIENIA

8A

8B Wiele wspomnień, przyjaźni oraz
śmiechów. Z biegiem lat
znaleźliśmy własnych przyjaciół
w klasie i tak się trzymaliśmy.
Wiadomo nie każdy z nas się
przyjaźni z każdym, ale wydaje
mi się, że na koniec dnia i tak
jesteśmy jednością i damy radę
współpracować razem. Do końca
będę pamiętać to, ile śmiesznych
rzeczy razem zrobiliśmy i to, ile
razem przeżyliśmy.

Dominika Iwaniuk

Wycieczka do Powsina

Pewnego dnia, nasz wychowawca
zaproponował nam wyjazd rowerami do
Powsina. Cała nasza klasa była bardzo
zadowolona tym pomysłem, więc jak
najszybciej ustaliliśmy termin naszej
wycieczki. O godzinie ósmej rano zebraliśmy
się pod szkołą. Mieliśmy jechać dziesięć
kilometrów z jednym przystankiem na wodę.
Parę minut po przerwie się zaczęło…

Jechaliśmy sobie, jak gdyby nigdy nic,
kiedy nagle naszej koleżance odpadło koło od
roweru. Dosyć śmiesznie to wygląda, kiedy
ktoś jedzie i nagle zacznie brakować mu
tylnego koła. Zaczęliśmy się wszyscy śmiać,
ale potem zorientowaliśmy się, że to może być
dość poważny problem, ponieważ nie wiemy
czy to kółko da się w ogóle przykręcić, a jeśli
tak, to jak? Na szczęście do akcji wkroczyli
wtedy Pan Sławomir Joński - nasz
wychowawca oraz jego niezawodny asystent -
ojciec jednego z kolegów z klasy.
Zaczęli majsterkować przy rowerze koleżanki,
po długich staraniach okazało się, że brakuje
jednej śrubki. Cała klasa, a przynajmniej ta
część, której skończyły się już słodycze i nie
miała co robić, ruszyła na poszukiwania
zguby. Dokładnie w tym momencie, kiedy
zaczęliśmy jej szukać, lunęło jak z cebra, przez
to, nasza grupa poszukiwaczy znacznie się
zmniejszyła. Mieliśmy już szczerze dosyć tej
wycieczki, bo nie dość, że pada, to jeszcze
jesteśmy głodni, zmęczeni, a nawet jeszcze nie
dotarliśmy do Powsina, a już chcemy wracać
do domu.
Wtedy wierny asystent naszego wychowawcy
wkroczył do akcji, pojechał do najbliższego
sklepu budowlanego i kupił śrubkę. Bez niego
nigdzie byśmy nie pojechali. Wszyscy wtedy
myśleli, że już po problemie i dojedziemy do
Powsina bez żadnych przeszkód, ale los nam
dzisiaj nie dopisywał…
Już byliśmy niedaleko celu, kiedy na drodze
zaczęły się robić wielkie, błotniste kałuże.
Pomyśleliśmy, że to pewnie przez ten
wcześniejszy deszcz. Niektórzy zsiedli z
rowerów w obawie przed wywrotką, lecz ci
odważniejsi nadal pozostawali na pojazdach.
Pewnie domyślacie się, co się stało…
Już byliśmy niedaleko celu, kiedy na drodze

zaczęły się robić wielkie, błotniste kałuże.
Pomyśleliśmy, że to pewnie przez ten wcześniejszy
deszcz. Niektórzy zsiedli z rowerów w obawie przed
wywrotką, lecz ci odważniejsi nadal pozostawali na
pojazdach. Pewnie domyślacie się, co się stało…
Najpierw jeden z nas musiał gwałtownie skręcić, by
ominąć jedną z większych kałuży, ale niestety przy
manewrze sam wpadł prosto do błota. Później, jak na
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zawołanie, wpadł tam drugi, jeszcze mocniej ochlapując pierwszego. Mieliśmy potem na rowerach dwa,
wielkie, przemoczone, błotne potwory. Kiedy wreszcie dojechaliśmy na miejsce, zjedliśmy kiełbaski i
pianki i jak wiadomo - suszyliśmy ubrania naszych kolegów przy ognisku.

Wreszcie powrót! Spokojnie jechaliśmy asfaltową drogą tym razem już w lepszych humorach,
kiedy nagle jednej z naszych koleżanek zepsuły się przerzutki. Pół godziny staliśmy w wielkim słońcu,
czekając aż komuś uda się to naprawić. Po kolejnych minutach drogi dojechaliśmy do szkoły. Byliśmy w
połowie susi i w połowie mokrzy, ale zadowoleni, że mimo wszystko jesteśmy cali i przeżyliśmy wspaniałą
przygodę.

Ola Chmiel i Maria Stelmaszczyk

Baran – zrobisz dużo pisanek wielkanocnych
Byk – znajdziesz prezent od króliczka wielkanocnego
Bliźnięta – oblejesz dużo osób w lany poniedziałek
Rak – zjesz wielkanocne śniadanie wspólnie z rodziną
Lew – ktoś bliski złoży Ci życzenia
Panna – porozmawiasz z kimś, za kim tęskniłeś/aś
Waga – zjesz najwięcej jedzenia z koszyczka wielkanocnego
Skorpion – nikt Cię nie poleje wodą w lany poniedziałek, dzięki czemu się
wyśpisz
Strzelec – poświęcisz wraz ze swoimi bliskimi święconkę
Koziorożec – dasz komuś prezent
Wodnik – ktoś, z kim nie miałeś/aś kontaktu złoży Ci życzenia
Ryby – złożysz komuś życzenia

Witam Was wszystkich
drodzy czytelnicy!W tym
numerze przygotowałam
dla Was horoskop na
Wielkanoc.

Wróżka Alfreda

HOROSKOP WIELKANOCNY

KRZYŻÓWKA
1. Dobrowolne
powstrzymanie się
od całkowitego
jedzenia lub od
s p o ż y w a n i a
pewnych rodzajów
pokarmów (np.
mięsa) przez
określony czas.

2. Składamy bliskim

3. Przychodzi
przeważnie razem z
Wielkanocą

4. Ciasto
wielkanocne

5. Poświęcone
jedzenie

6. Święta, które
obchodzi się na
p a m i ą t k ę
zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa.

7. W święconce
symbolizujące nowe
życie
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BEMOWO:

1. LXXVIII LO 
 im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

BIA!O!"KA:

1. CV LO im. Zbigniewa Herberta

2. CLXV LO

BIELANY:

1. XXII LO z Oddzia!ami Duj"zycznymi  
 im. Jose Marti

2. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

3. XLI LO im. Joachima Lelewela

4. LII LO im. W!adys!awa Stanis!awa

 Reymonta w Zespole Szkó! nr 18

5. LIX LO Mistrzostwa Sportowego  
 im. Janusza Kusoci"skiego

6. LX LO im. Wojciecha Górskiego

7. XCIV LO im. gen. Stanis!awa Maczka

8. CXXII LO im. Ignacego Domeyki

MOKOTÓW:

1. VI LO im. Tadeusza Reytana

2. X LO im. Królowej Jadwigi

3. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego

4. XXXIV LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi

 im. Miguela de Cervantesa

5. XLII LO im. Marii Konopnickiej

6. XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego

7. XLIV Liceum Ogólnokszta!c$ce im. Stefana Banacha

8. XLIX LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi

 im. Johanna Wolfganga Goethego

9. LXV LO z Oddzia!ami Integracyjnymi   

 im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska

10. LXVIII LO im. Tytusa Cha!ubi"skiego

11. LXXX LO im. Leopolda Staffa w Zespole  

 Szkó! Licealnych i Technicznych nr 1

12. CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego

13. CX LO im. Roberta Schumana

14. CLV LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi  

 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

15. CLVI LO Integracyjne “Przy

 %azienkach Królewskich” 

OCHOTA:

1. VII LO im. Juliusza S!owackiego
2. XIV LO im. Stanis!awa Staszica

3. XXI LO im. Hugona Ko!!$taja

 4. XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego

5. LXIX LO z Oddzia!ami Integracyjnymi  
       im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

6.CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”

PRAGA-PO!UDNIE:

1. IV LO im. Aama Mickiewicza

2. XIX LO im. Powsta"ców Warszawy

3. XXIII LO im. Marii Sk!odowskiej-Curie

4. XXXV LO z Oddzia!ami

 Dwuj#zycznymi im. Boles!awa Prusa

5. XLVII LO im. Stanis!awa Wyspia"skiego

6. LXXII LO im. gen. Jakuba Jasi"skiego

7. LXXXVII LO im. gen. Leopolda

 Okulickiego w Zespole Szkó! nr 21

8. XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej    

 w Zespole Szkó! #$czno%ci

9  XCIX LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi   

 im. Zbigniewa Herberta

10. CXI LO z Oddzia!ami Integracyjnymi 

 im. Stefana Kisielewskiego w Zespole Szkó! nr 5 

 im Stefana Kisielewskiego

PRAGA-PÓ!NOC:

1. VIII LO im. W!adys!awa IV
2. XX LO im. Boles!awa Chrobrego
 w Zespole Szkó! nr 40 im. Stefana Starzy"skiego
3. L LO z Oddzia!ami Integracyjnymi  
 im. Ruy Barbosy w Zespole Szkó! nr 73
4. LXXVI LO im. Marsza!ka Józefa Pi!sudskiego

REMBERTÓW:
1. LI LO im. Tadeusza Ko&ciuszki

#RÓDMIE#CIE:
1. II LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi  

 im. Stefana Batorego

2. V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego

3. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

4. XI LO im. Miko!aja Reja
5. XV LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi  

 im. Narcyzy 'michowskiej

6. XVII LO z Oddzia!ami Dwuj#zycznymi  
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

7. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 
8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego  

LICEALICEA !
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TARGÓWEK:

1. XIII LO z!Oddzia"ami Dwuj#zycznymi  
 im. p"k. Leopolda Lisa-Kuli

2. XLVI LO z!Oddzia"ami Dwuj#zycznymi  
 im. Stefana Czarnieckiego

3. CII Liceum Ogólnokszta"c$ce z!Oddzia"ami  
 Integracyjnymi im. Ksi#dza Józefa Wo%niaka  
 w!Zespole Szkó" z!Oddzia"ami Integracyjnymi nr 41

4. CXXXVII LO z!Oddzia"ami

 Dwuj#zycznymi im. Roberta Schumana

5. CLXII LO
 im. Szarych Szeregów w!Zespole Szkó" nr 128

URSUS:

1. LVI LO im. Rotmistrza Witolda Plieckiego

URSYNÓW:

1. LXIII LO im. Lajosa Kossutha

2. LXX LO im. Aleksandra Kami&skiego

3. CLVIII LO z!Oddzia"ami Dwuj#zycznymi  
 im. Ksi#'nej Izabeli Czartoryskiej

WAWER:

1. XXV LO im. Józefa Wybickiego

2. XXVI LO im. Juliana Tuwima

WESO!A:

1. CLXIII Liceum Ogólnokszta"c$ce

WILANÓW

1. XXXVIII LO
 im. Stanis"awa Kostki Potockiego w!Zespole  
 Szkó" nr 79 im. Stanis"awa Kostki Potockiego

W!OCHY:

1. LXXIII LO z!Oddzia"ami
 Dwuj#zycznymi im. Zawiszaków

 Proporca „Victoria”
2. LXXXIV Liceum Ogólnokszta"c$ce
 im. Bohaterów Narwiku

 w!Zespole Szkó" im. Bohaterów Narwiku

3. CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

1. III LO im. gen. Józefa Sowi&skiego

2. XII LO im. Henryka Sienkiewicza

3. XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida

4. XXX LO im. Jana (niadeckiego

5. XXXIII LO Dwuj#zyczne im. Miko"aja Kopernika

6. XL LO z!Oddzia"ami Dwuj#zycznymi 
 im. Stefana )eromskiego

7. XLV LO im. Romualda Traugutta

8. LXXXVI LO im. Batalionu “Zo*ka”

9. LXXXVIII LO Liceum Ogólnokszta"c$ce
 im. Micha"a Konarskiego w!Zespole 

Szkó" im. Micha"a Konarskiego

10. XCII LO z!Oddzia"ami
 Integracyjnymi Skarbka w!Zespole Szkó" nr 32
 im. Krzysztofa Kamila Baczy&skiego

11. CXIX LO im. Jacka Kuronia

12. CXXV LO 
 im. Waldemara Milewicza w!Zespole Szkó" 

nr 7 im. Szczepana Bo&kowskiego

13. CLXI Liceum Ogólnokszta!c"ce 
w!Zespole Szkó" nr 127

!OLIBORZ:

1. I#LO z!Oddzia"ami Integracyjnymi 
 im. Boles"awa Limanowskiego

2. XVI LO z!Oddzia"ami Dwuj#zycznymi 
 im. StefaniiSempo"owskiej

3. LXIV LO 
 im. Stanis"awa Ignacego Witkiewicza “Witkacego”

4. CXIV LO 
 im. Jana Kili&skiego w!Zespole
 Szkó" nr 31 im. J. Kili&skiego

9. XXXII LO 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zespole 
Szkó" Licealnychi Ekonomicznych nr 1

10. XXXVII LO im. Jaros"awa D$browskiego

11. LXII LO Mistrzostwa Sportowego  
im. Genera"a Broni W"adys"awa Andersa

12. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziora&skiego

13. LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczy&skiego

w Zespole Szkó" nr 23

14. LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

15. LXXXI LO im. Aleksandra Fredry

LXXXIII LO im. Emiliana Konopczy&skiego  

w Zespole Szkó" nr 22 im. Emiliana Konopczy&skiego

16. CLVII LO im. Marii Sk"odowskiej-Curie

LICEA !
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GDZIE ZDOB!DZIESZ ZAWÓD? !

100

BIELANY:

• Technikum Ksi"garskie w!Zespole Szkó" nr 18
• Technikum nr 25 im. Stanis#awa Staszica 

w!Zespole Szkó" nr 10 im. Stanis"awa Staszica
• Technikum Ekonomiczne nr 5 w!Zespole Szkó" 

nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
• Bran$owa Szko#a I%stopnia nr 18 w!Zespole 

Szkó" nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”

!RÓDMIE!CIE:

• Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Miko#aja 
Kopernika w Zespole Szkó" Licealnych 
i Ekonomicznych nr 1 

• Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 
im. prof. Zdzis#awa M&cze'skiego 
w Zespole Szkó" nr 23

• Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 
w Zespole Szkó" nr 22

• Technikum Architektoniczno-Budowlane im. 
Stanis#awa Noakowskiego w Zespole Szkó" 
Architektoniczno-Budowlanychi Licealnych

• Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
w Zespole Szkó" Gastronomicznych im. prof. 
E. Pijanowskiego 

• Technikum Poligraficzne w Zespole Szkó" 
Poligraficznych im. Marsza"ka Józefa Pi"sudskiego

• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe 
im. Krzysztofa Kie(lowskiego

• Bran$owa Szko#a Gastronomiczna I stopnia 
w Zespole Szkó" Gastronomicznych  
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego 

• Bran$owa Szko#a Poligraficzna w Zespole Szkó" 
Poligraficznych im. Marsza"ka Józefa Pi"sudskiego

TARGÓWEK:

• Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 
w Zespole Szkó" im. Piotra Wysockiego

• Technikum nr 30 w Zespole Szkó" nr 34
• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 41 

w Zespole Szkó" nr 34

MOKOTÓW:

• Technikum Mechatroniczne nr 1 
w Zespole Szkó" Licealnych i Technicznych nr 1

• Technikum Ekonomiczne nr 8
• Technikum Hotelarsko-Turystyczno-

Gastronomiczne nr 21
• Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkó"‚ nr 39
• Technikum Odzie$owe i Fryzjerskie im. Marii 

Bratkowskiej w Zespole Szkó" Odzie#owych, 
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 4 w Zespole Szkó" 
Odzie#owych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 31 
w Zespole Szkó" nr 27

OCHOTA:

• Technikum nr 24 w Zespole Szkó" nr 26
• Technikum nr 10 w Zespole Szkó" nr 4 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Technikum nr 7 w Zespole Szkó" 

im. Stanis"awa Wysockiego
• Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana 

Pijanowskiego w Zespole Szkó"‚ Samochodowych 
i Licealnych nr 1

• Bran$owa Szko#a Samochodowa I stopnia nr 2 
w Zespole Szkó"‚ Samochodowych i Licealnych nr 1

PRAGA-PÓ"NOC:

• Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana 
Starzy'skiego w Zespole Szkó" nr 40

• Technikum nr 20 w Zespole Szkó" nr 11
• Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe 

im. prof. dr Stanis#awa Klu)niaka 
w Zespole Szkó" nr 14

• Technikum nr 6 w Zespole Szkó" nr 33
• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 12 

w Zespole Szkó" nr 40 
• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 7 

w Zespole Szkó" nr 33

PRAGA-PO"UDNIE:

• Technikum *&czno(ci im. prof. dr. in$. Janusza 
Groszkowskiego w Zespole Szkó" $%czno&ci 

• Technikum nr 12 w Zespole Szkó" nr 12 
im. Olimpijczyków Polskich 

• Technikum nr 2 z Oddzia#ami Integracyjnymi 
w Zespole Szkó" nr 5 im. Stefana Kisielewskiego

• Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego 
w Zespole Szkó" nr 21 

• Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie  
nr 2 im. prof. Stanis!awa Bergera w Zespole Szkó" 
Gastronomiczno-Hotelarskich 

• Technikum Spo$ywczo-Gastronomiczne 
im. Jana Paw#a II w Zespole Szkó" 
Spo#ywczo-Gastronomicznych

• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 55  
w Zespole Szkó" $%czno&ci

• Bran$owa Szko#a I stopnia nr 20  
im. prof. Stanis#awa Bergera w Zespole Szkó" 
Gastronomiczno-Hotelarskich 
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URSUS:

• Technikum nr 8 im. Jana Karskiego 
w!Zespole Szkó" nr 42

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 37 
im. Jana Karskiego w!Zespole Szkó" nr 42

W!OCHY:
• Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 

w!Zespole Szkó" im. Bohaterów Narwiku

• Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kili&skiego 
w!Zespole Szkó" nr 31 im. Jana Kili#skiego 

• Technikum Elektroniczne nr 3 im. 'o$nierzy 
Armii Krajowej „'ywiciel”w!Zespole 
Szkó" Elektronicznych i!Licealnych

• Technikum Samochodowe nr 3 w!Zespole 
Szkó" Samochodowych i!Licealnych nr 3

• Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pu$ku 
w!Zespole Szkó" nr 28

• Bran#owa Szko$a Rzemios$ Artystycznych 
I%stopnia nr 65 
w!Zespole Szkó" nr 31 im. Jana Kili#skiego

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 11 w!Zespole 
Szkó" Samochodowych i!Licealnych nr 3

• Technikum nr 2 z%Oddzia$ami Integracyjnymi 
w!Zespole Szkó" nr 5 (Praga-Po"udnie) kszta"ci 
w!zawodach: Technik reklamy i!Technik ekonomista

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 39 w!Zespole 
Szkó" nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczy#skiego 
(Wola) – oddzia" wielozawodowy

ODDZIA!Y  
WIELOZAWODOWE:

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 31 
w!Zespole Szkó" nr 27 (Mokotów)

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 7 
w!Zespole Szkó" nr 33 (Praga-Pó"noc)

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 12 w!Zespole Szkó" 
nr 40 im. S. Starzy#skiego ul. Objazdowa 3 
(Praga-Pó"noc)

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 41 
w!Zespole Szkó" nr 34 (Targówek)

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 37 im. Jana 
Karskiego w!Zespole Szkó" nr 42 (Ursus)

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 66 
w!Centrum Kszta"cenia Zawodowego 
i!Ustawicznego nr 1 (Wola)

"OLIBORZ:

ODDZIA! 
DWUJ"ZYCZNY

• Technikum Mechatroniczne nr 1 
w!Zespole Szkó" Licealnych i!Technicznych 
nr 1 (Mokotów) – j$zyk angielski

• Technikum nr 26 w!Zespole Szkó" 
im. Micha"a Konarskiego

• Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka 
w!Zespole Szkó" nr 32 im. K.K. Baczy#skiego

• Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego 
w!Zespole Szkó" nr 7 im. Sz. Bo#kowskiego

• Technikum Elektroniczne nr 1 w!Zespole Szkó" 
nr 36 im. Marcina Kasprzaka

• Technikum nr 29 w!Zespole Szkó" Stenotypii 
i!J$zyków Obcych

• Technikum Fototechniczne w!Zespole 
Szkó" Fototechnicznych

• Technikum Samochodowe nr 2 
im. Czes$awa Or$owskiego w!Zespole 
Szkó" Samochodowych i!Licealnych nr 2

• Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bry$y 
w!Centrum Kszta"cenia Zawodowego 
i!Ustawicznego

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 6 im. Micha$a 
Konarskiego w!Zespole Szkó" im. M. Konarskiego

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 39 w!Zespole Szkó" 
nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczy#skiego

• Bran#owa Szko$a Fototechniczna I%stopnia 
w!Zespole Szkó" Fototechnicznych

• Bra#nowa Szko$a Samochodowa I Stopnia nr 1  
w Zespole Szkó" Samochodowych i Licealnych nr 2

• Bran#owa Szko$a I%stopnia nr 66 w!Centrum 
Kszta"cenia Ustawicznego i!Zawodowego nr 1
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