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 Na ten dzień cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 czekała z ogromnym pod-
ekscytowaniem. Spełniało się właśnie nasze wielkie marzenie. Przez kilka miesięcy z okien 
klas patrzyliśmy na to, jak rozwijają się prace budowlane. Im większe postępy widzieli-
śmy, tym bardziej nie mogliśmy doczekać się końca prac. W końcu nadszedł ten dzień –  

21 marca 2022. –  Dzień OTWARCIA KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH ORAZ  

NOWEGO PLACU ZABAW. 

 Punktualnie o 10.00 cała społeczność Dwójki zebrała się na nowym boisku – robiło 
wrażenie na nas wszystkich. Obchody tego szczególnego dla nas dnia rozpoczęliśmy od 
części oficjalnej – odśpiewania hymnu naszej szkoły, przemówień - Pani Dyrektor Hanny 
Baryłki oraz burmistrza Radzymina – Pana Krzysztofa Chacińskiego. Słowa w naszą stronę 
skierowali również pozostali zaproszeni goście. Po przemówieniach przyszedł TEN moment 
– Pani Dyrektor oraz przedstawiciele lokalnych władz przecięli wstęgę, dokonując otwarcia 
boiska. W tym momencie w niebo pofrunęły balony – oczywiście w olimpijskich kolorach –  

a na szkolnym boisku rozbrzmiał dobrze znany wszystkim utwór „We are the champion” w 
wykonaniu szkolnego chóru pod batutą pani Justyny Abramczyk. Rzeczywiście, w tym mo-
mencie poczuliśmy się jak mistrzowie! 

 Po części oficjalnej przyszedł czas na część aktywną. Mogliśmy zobaczyć reprezen-
tacje uczniowskie naszej szkoły w różnych dyscyplinach sportowych m.in. w piłce nożnej, 
siatkówce, karate oraz oczywiście w piłce ręcznej. Naszą uwagę przyciągnęły również 
przygotowane pokazy: taniec z szarfami  w wykonaniu uczennic klasy 4s, pokaz taneczny 
zaprezentowany przez uczennice klasy 8 oraz pokaz karate – wykonany przez trenujących 
tę sztukę walki uczniów oraz Pana Cezarego Szemraja. 

 Emocjonujące były również zaprezentowane na nowych boiskach mecze. Pierwszy 
honorowy strzał do bramki oddał Pan Krzysztof Chaciński. Oczywiście był to strzał celny   
Następnie mogliśmy zobaczyć mecz piłki nożnej w wykonaniu utytułowanych uczniów na-
szej szkoły oraz mecz piłki ręcznej rozegrany pomiędzy drużyną uczniów a drużyną nau-
czycieli. Była to naprawdę zacięta rywalizacja! 

 Najmłodsi uczniowie mogli nareszcie skorzystać z wymarzonego placu zabaw. Pa-
trząc na radość na ich twarzach oraz na zabawy, do których ruszyli od razu, możemy 
stwierdzić, że są zachwyceni nowym miejscem. 

 „Sport to najlepsza droga do pokonania granic” – te słowa Jana Pawła II były hasłem 
przewodnim w dniu otwarcia boiska. Jako uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 
wierzymy, że nowe boiska oraz plac zabaw staną się miejscami, dzięki którym będziemy 
mogli przekraczać swoje granice – sportowe, społeczne, drużynowe, ale też nasze własne. 
Czujemy, że właśnie 21. marca spełniły się nasze szkolne marzenia a każdy z nas rozpoczął 
właśnie swój nowy bieg o zwycięstwo – szkoły, drużyny i swoje własne. 

Do zobaczenia na murawie! – redakcja „Szkolnego Kabla”  
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Otwarcie boiska szkolnego i nowego placu 
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FOTOREPORTAŻ - otwarcie boiska 
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Żebyś mógł złapać byka za rogi, 
Naucz się zasad, mój uczniu drogi! 
Pilnie powtarzaj je dłuższy czas, 
By nauka twoja nie poszła w las. 
Nie stroń od dyktand i rób ćwiczenia, 
Nie okaż przy tym cienia znudzenia. 
Chcesz z ortografią być za pan brat, 
Polub czytanie od młodych lat. 
Po błędach zginie najmniejszy ślad, 
Gdy zastosujesz się do tych rad! 
Ortograficznym będziesz torreadorem, 
Pięknej polszczyzny admiratorem. 
  
 
Słowa te były mottem Ortograficznej 
Corridy, która odbyła się 4 marca 
2022 roku. W konkursie wzięło udział 
40 uczniów naszej szkoły. Młodzi 
znawcy polskiej ortografii pisali dyk-
tando w dwóch kategoriach: klasy IV - 
V oraz VI- VIII. Nie było łatwo, ale 
byki zostały ujarzmione. Zmaganiom 
uczestników bacznie przyglądał się 
przyjaźnie do wszystkich nastawiony 
byczek Fernando. Szanowne poloni-
styczne jury wyłoniło zwycięzców, któ-
rzy popełnili najmniej błędów. Wyrazy 
uznania dla wszystkim uczniów, którzy 
podjęli wyzwanie. Pamiętajmy, że ćwi-
czenie czyni mistrza a walka z bykami 
trwa cały czas! 
Kto okazał się najlepszy? Oto zwy-
cięzcy:  
 
 
KLASY 4- 5 
 
I MIEJSCE LIDIA GRABOWSKA kl. 
5b  
 
II MIEJSCE AMELIA NIEDZIEL-
SKA kl. 5a 
 
III MIEJSCE MAJA ROSZ kl. 5a, 
MARIA LESIAK kl. 5b 
 

KLASY 6- 8  
 
I MIEJSCE ANDRZEJ KIDAŁA kl. 
8b  
 
II MIEJSCE WIKTORIA KRYSZ-
KIEWICZ kl. 8a, KATARZYNA LE-
GUCKA kl. 8s 
 
III MIEJSCE NATALIA ROGU-
SKA kl. 7c  
 
Gratulujemy! 
 
Lidia Banasiak 
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 7 marca obchodziliśmy Dzień Świę-
tego Patryka.  

Jest to święto Irlandii, lecz jest obcho-
dzone też w innych krajach.  

Z Dniem Świętego Patryka słusznie kojarzy 
się kolor zielony. To narodowa barwa Ir-
landii, która nie tylko nawiązuje do krajo-
brazu wyspy, ale także symbolizuje koni-
czynę, którą przypisuje się według tradycji 
św. Patrykowi. 17 marca Irlandczycy 
ubierają się na zielono, zakładają zielo-
ne peruki, a nawet farbują na ten kolor 
włosy i zarost.        

Trójlistna koniczyna – shamrock – to rów-
nież symbol Dnia Świętego Patryka i Irlan-
dii. Choć w przeszłości wykorzystywano ją 
głównie w sferze religijnej (według legendy 
św. Patryk użył jej do zobrazowania istoty 
Trójcy Świętej), obecnie stała się nieod-
łącznym elementem kultury świeckiej. Jest 
też symbolem mającym przynieść szczę-
ście i pomyślność. 

Na świecie Dzień Świętego Patryka ob-
chodzi się także przez podświetlanie na 
zielono znanych miejsc. W przeszłości 
zieleniły się m.in.: 

- wieża telewizyjna w Berlinie, 

- opera w Sydney, 

- Góra Stołowa w RPA, 

- ratusz w Poznaniu, 

- Krzywa Wieża w Pizie. 

W Naszej szkole: 

W tym roku obchodziliśmy dzień Świętego 
Patryka poprzez schowanie kodów QR z 
pytaniami na temat tego święta . Na naj-
lepszych czekała nagroda. Dodatkowo ko-
rytarze szkolne zostały udekorowane ry-
sunkami naszych uczniów związanymi ze 
Świętym Patrykiem. Elementem strojów 
uczniowskich stał  się dodatkowo kolor zie-
lony. 

A to ciekawe… 

 Święty Patryk urodził się około roku 358 w 
Taberni, położonej w tej części Brytanii 
(Anglii), która należała do Cesarstwa 
Rzymskiego. Ojciec Patryka Kalpurniusz był 
urzędnikiem cesarskim, później został dia-
konem. Patryk został w dzieciństwie 
ochrzczony, ale nie otrzymał chrześcijań-
skiego wychowania. Gdy miał szesnaście lat, 
porwali go irlandzcy korsarze i sprzedali w 
Irlandii do niewoli. Przez sześć lat musiał 
pracować jako pasterz. 

Mimo tego, że nie pochodził z Irlandii i tak 
jest jej patronem.  

Patrycja Tabęcka, 7c 

 

W czwartek 24 marca w naszej szkole od-
był się konkurs na najlepszą stylizację w 
kolorowych skarpetkach i laczkach. Tego 
dnia nasi koledzy i koleżanki zaprezento-
wali na wybiegu wyśmienity pokaz koloro-
wych skarpet i kapci. Pierwsze miejsce 
zajęli ex aequo Patryk Karcz i Amelia 
Niedzielska. A my poczuliśmy się jak na 
prawdziwym pokazie mody w Paryżu. Zwy-
cięzcom gratulujemy!  

Basia Szymankiewicz 

 

Co w Dwójce piszczało... 
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Nikt z naszych uczniów ani nauczycieli nie spodzie-
wał się, że kiedykolwiek będziemy patrzeć na woj-
nę nie tylko w podręcznikach, ale śledząc wydarze-
nia w sąsiednim kraju.  

Gdy na Ukrainie rozpoczęła się wojna, społeczność 
Radzymina, w tym również społeczność naszej 
szkoły, włączyła się aktywnie w organizowanie po-
mocy dla mieszkańców Ukrainy. W szkolnej biblio-
tece, pod okiem Pani Małgosi Zabielskiej, zorgani-
zowana została zbiórka na rzecz naszych potrze-
bujących sąsiadów. Uczniowie, rodzice oraz nau-
czyciele przynosili jedzenie, wodę, koce, bieliznę, 
środki czystości, które miały trafić do najbardziej 
potrzebujących. Łącznie, dzięki współpracy, udało 
nam się zebrać aż 60 kartonów! Wszystkie dary 
odebrali z naszej szkoły strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzyminie. Wiemy, że trafiły 
one do najbardziej potrzebujących osób. 

W pomaganie naszym wschodnim sąsiadom zaanga-
żowało się także szkole koło PCK pod opieką Pani 
Agnieszki Kowalik. Jego członkowie zajęli się 
zbiórką materiałów opatrunkowych, tak niezbęd-
nych w wojennym czasie. 

 

Nasi uczniowie chętnie włączyli się również w 
zbiórkę 
artykułów 
szkolnych, 
które 
przekaza-
ne zostały 
ukraińskim 
uczniom, 
którzy do-
łączyli do 
naszej 
szkoły. 
Wsparł nas 
również Pan Wiesław Solarz - wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie. Dzięki darczyńcom, 
uczniowie otrzymali piórniki, kredki, zeszyty, dłu-
gopisy, obuwie na zmianę i wiele innych  bardzo 

przydatnych rzeczy. Dzięki nim, nasi nowi 
przyjaciele mogli poczuć się w naszej 
szkole lepiej i pewniej. 

Як поляки допомагають українцям? 

Багато людей пропонують самовивіз з 
кордону та безкоштовний транспорт. 
Водії їздять до 200 км 

Один із готельєрів запропонував 25 
безкоштовних місць для біженців. 

У Люблінському католицькому 
університеті навчається 600 студентів з 
України. У своєму зверненні університет 
висловив солідарність з українським 
народом. Також на допомогу можуть 
розраховувати українські студенти та 
докторанти Університету Марії Кюрі-
Склодовської у Любліні. 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie Dwójki wzięli udział również w 
akcji „Paczka na Kresy - Wielkanoc 
2022”. Udało nam się zebrać 4 kartony 
darów dla Kresowian. Była w nich przede 
wszystkim żywność. Swój dodatek doło-
żyły również nasze Świetliczaki - samo-
dzielnie wykonały kartki, które zostały 
dołączone do kartonów. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszej pomocy, święta miesz-
kańców Kresów będą choć trochę wesel-
sze. 

Dziękujemy wszystkim za otwarte serca! 

Anhelina Frantsishkova, 8d 

 Co w Dwójce piszczało... 
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 Witajcie. Wypadałoby się przedsta-
wić i coś o sobie powiedzieć, abyście mogli 
mnie lepiej poznać, zanim dowiecie się jak 
wygląda typowy dzień z mojego życia. 
 
 Mam na imię Gucio i muszę nie-
skromnie przyznać, że jestem jednym z 
NAJPIĘKNIEJSZYCH przedstawicieli 
Kotów – gatunku, który od tysięcy lat nie-
podzielnie rządzi na tej planecie, pozwala-
jąc ludziom panować w swoim imieniu. 
 
Zresztą, sami też byście to przyznali, gdy-
byście tylko mogli mnie zobaczyć. Mam 
lśniące futro, monochromatyczne umasz-
czenie i wielkie, hipnotyzujące oczy. Matka 
natura obdarzyła mnie wspaniałą barwą gło-
su, za sprawą którego miauczę i mruczę 
jakbym był natchniony, (a niektórzy nawet 
mówią, że jak opętany). Do tego mam feno-
menalny spryt i wręcz nieprawdopodobny 
talent –do wszystkiego! (O czym każdego 
dnia przekonują się moi domownicy, którzy 
za każdym razem kiedy demonstruję im 
coś nowego przez dłuższą chwilę nie potra-
fią wyjść z podziwu). 

 Na świat przyszedłem niespełna rok 
temu w niewielkiej wiosce – Wólce Radzy-
mińskiej. Obecnie jednak mieszkam w Ra-
dzyminie, w małym aczkolwiek przytulnym 
domku, który dzielę z trzyosobową rodziną 
ludzi. Adoptowałem ich i z czasem nawet 
oswoiłem, chociaż z początku podchodzili 
do mnie dość nieufnie. Dziś mogę z czy-
stym sumieniem powiedzieć, że wielbią 
mnie, kochają i są gotowi zrobić dla mojej 
wygody dosłownie wszystko, ale temu aku-
rat niespecjalnie trzeba się dziwić, bo 
przecież kto mógłby oprzeć się mojemu 
urokowi osobistemu? 

Moi ludzie są dość pojętni. Nie licząc bab-
ci, która jeszcze utrzymuje pewien dy-

stans (wciąż pracujemy nad naszą relacją) 
można powiedzieć, że karmią mnie z ręki.  

Zrozumieli w lot, kto w tym domu jest naj-
ważniejszy. Najlepszym tego przykładem 
jest Basia, która bardzo szybko odnalazła 
się w roli mojej menedżerki, wypełniając 
swoje dość prozaiczne życie dbaniem o mój 
wizerunek w mediach społecznościowych, 
tj. na Facebooku, Instagramie i Tik Toku. 
(To, że teraz możecie przeczytać moje 
słowa i dołączyć do wciąż poszerzającego 
się grona moich fanów również jest jej za-
sługą :) 

Na jeszcze większe spoufalenie pozwoliłem 
jej bratu – Bartkowi, który za możliwość 
nazywania się „moim panem” pozostaje do 
mojej pełnej dyspozycji przez 24 godziny 
na dobę. Do jego obowiązków, jako mego 
osobistego sekretarza należy dbanie o to, 
ażebym przez cały czas miał dostęp do 
świeżych i pysznych przysmaków najwyż-
szej jakości, a moja kuweta utrzymywana 
była w należytym porządku.  

W zamian za wyświadczane przysługi tole-
ruję ludzi pod swoim dachem, zaszczycam 
ich swoją codzienną obecnością i pozwalam 
sobie dogadzać poprzez długie chwile gła-
skania, pieszczot oraz prawienia komple-
mentów. Dodatkowo, mój sekretarz posia-
da przywilej spania na tej samej poduszce i 
w tym samym łóżku, co ja. Byle nie za długo. 

 Mój dzień upływa na rozlicznych ob-
owiązkach. Po spożyciu pierwszego śniada-
nia o godz. 4.30, następny kwadrans po-
święcam na budzenie mojego sekretarza, 
aby ten wypuścił mnie z domu. (W tym celu 
podgryzam go w duży palec u stopy albo 
wbijam pazurki w udo.  

 

 

 

Dzień z życia Gucia 
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Gdy to nie skutkuje, w ostateczności miauczę 
na cały dom, ale wtedy w zastępstwie pana se-
kretarza drzwi otwiera mi babcia. Wówczas na 
poranny obchód i łowy wyruszam żegnany jej 
błogosławieństwem, jednakże wyrażonym w 
niezbyt pochlebnym słowach). 
Po dziesięciominutowym, szczegółowym obej-
ściu podwórka, dzielnicy i bezowocnych łowach, 
wracam do domu na drugie śniadanie, 
(ewentualnie drzemkę na parapecie, ale tylko 
pod warunkiem, że zaspany personel nie jest w 
stanie wpuścić mnie do środka).Po drugim śnia-
daniu wychodzę na kolejny obchód. (W przy-
padku drzemki na parapecie, która skutkuje u 
mnie wystąpieniem syndromu wilczego głodu, 
po drugim śniadaniu ograniczam się tylko do 
przejścia od miski w kierunku drzwi, bez 
opuszczania domu, po czym niespiesznym kro-
kiem wracam na trzecie śniadanie). 
 
Bez względu na zaistniałą sytuację, czynności 
te trwają do momentu wstania wszystkich do-
mowników. Gdy to nastąpi cierpliwie czekam na 

rozwój wypadków. 
Wariant pierwszy zakłada, że jeżeli 
Basia otworzy laptopa i będzie 
uczestniczyć w lekcjach on-line, wów-
czas podrzemię sobie na klawiaturze 
lub pospaceruję po biurku przymie-
rzając się do drzemki w szufladzie. 
Natomiast drugi wariant przewiduje, 
że jeżeli wyjdzie do szkoły, zupełnie 
od niechcenia wyciągnę się jak długi 
na jej łóżku i pośpię sobie do jej po-
wrotu (albo do czasu, aż babcia za-
cznie wrzeszczeć, że chce złożyć po-
ściel). 
Wówczas zmuszony do opuszczenia 
łóżka, demonstracyjnym krokiem udam 
się do przedpokoju, żądając stanow-
czym zamiauknięciem umożliwienie mi 
opuszczenia tego domu. 
Resztę dnia spędzę w ukryciu, na 
czynnościach, które niechaj pozostaną 
moją słodką tajemnicą. Wrócę dopie-
ro, gdy zapadnie zmrok i tylko pod wa-
runkiem, że wszyscy domownicy będą 
mnie długo wzywać błagalnym „kici ki-
ci”. 
Po wejściu do domu, ignorując przymi-
lających się do mnie ludzi, bezpośred-
nio udam się w kierunku miski, celem 
spożycia pierwszej, drugiej i trzeciej 
obiadokolacji oraz wszelkich dodatko-
wych przysmaków, którymi będą pró-
bowali mnie obłaskawić. 
Jeżeli ludziom uda się utrafić w moje 
gusta i te okażą się wystarczającą 
ucztą dla podniebienia, łaskawie pusz-
czę w niepamięć popołudniową zniewa-
gę ze strony babci. Udam się do kuwe-
ty, a następnie w drzemkę. 
Jeżeli moim ludziom nie uda się mnie 
obłaskawić, to i tak po kolacji udam 
się na drzemkę. Jednak oni resztę 
wieczoru spędzą na zabawie pod tytu-
łem „Zgadnijcie, w którym miejscu, 
albo za jakim meblem Gucio urządził 
sobie dzisiaj kuwetę?!?” 
Codzienna praktyka pokazuje, że moi 
domownicy wprost uwielbiają bawić 
się w to ze mną :)  

Basia Szymankiewicz, 7e 

 Dzień z życia Gucia 



Pierwszy Dzień Wiosny 
S T R .  1 0  

Tradycyjnie pierwszy dzień wiosny obcho-
dzimy 21 marca. W tym roku wiosna 
astronomiczna przywitała nas jeden dzień 
wcześniej. Najczęstsze pytanie na temat 
pierwszego dnia wiosny: „kiedy się zaczy-
na?!” Z chęcią wytłumaczymy. Wiosna 
astronomiczna zaczyna się w momencie, 
gdy słońce przekroczy równik. Ta chwila 
nazywana jest przez astronomów równo-
nocną wiosenną.  

 

 

 

 

 

 

 

Najpopularniejszym sposobem na żegna-
nie zimy a powitanie wiosny jest topienie 
lub spalanie Marzanny. Korzenie tego 
obyczaju sięgają czasów pogańskich. Za-
zwyczaj topienie lub spalanie Marzanny 
miało chronić przed szybkim powrotem 
krótkich i burych, brzydkich dni. Dzisiaj 
ze względu na dbałość o środowisko, to-
pienie lub spalanie Marzanny nie jest już 
tak często praktykowane. Również dlate-
go, że topienie Marzanny może poskutko-
wać mandatem. Czyn ten w opinii niektó-
rych funkcjonariuszy może być odczyty-
wany jako zanieczyszczanie środowiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marzanna wykonana przez uczniów naszej 
świetlicy) 

 

W dużej ilości przedszkoli i szkół zostało 
to zastąpione. W jaki sposób ? Przygoto-
wuje się postacie z tektury, maluje się je 
i ozdabia w dowolny sposób, a potem topi 
się w misce z wodą. Natomiast jeszcze w 
innych organizuje się dzień sportowy z 
zabawami i grami na boisku. 

Pierwszy dzień wiosny dla wielu uczniów 
oznacza dzień wagarowicza. Święto w ka-
lendarzu jest od niedawna i jest uznawane 
przez wielu uczniów jako tradycja. Dzień 
wagarowicza nie tylko obchodzimy we 
współczesnych latach. W latach 80 - tych 
większość dzieci i młodzieży zaczęła zni-
kać ze szkół, pomimo konsekwencji ze 
strony szkoły. Z każdym rokiem coraz 
więcej dzieci i młodzieży uciekało i nie 
przychodziło na lekcje.  

Zuzanna Milewska, 7e 
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Niedziela Palmowa 

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczyna-
my już tydzień przed Wielką Niedzielą. 
Tak samo jak dawniej, obchodzimy Nie-
dzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną 
lub kwietną. Tego dnia zanosimy do ko-
ścioła palemki - symbol wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy. 

Dawniej palmy wykonywano w domach sa-
modzielnie - z wierzbowych gałązek, 
bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych 
ziół, piórek i kwiatów. Teraz zdecydowa-
nie częściej kupujemy już gotowe palmy. 

Po poświęceniu, zanosimy je do domów. 
Stają się symbolem naszego oczekiwania 
na dzień Zmartwychwstania Chrystusa. 

 

Święcenie pokarmów 

Koszyczek wielkanocny zanosimy do ko-
ścioła w Wielką Sobotę rano lub przedpo-
łudniem. Choć jego zawartość zmienia się 
na przestrzeni lat, w koszyczku wciąż nie 
może zabraknąć:  jajek, chleba, kiełbasy 
lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cu-
kru), chrzanu oraz kawałka domowego cia-
sta. Zgodnie z tradycją poświęcone po-
karmy spożywamy w trakcie śniadania 
wielkanocnego.  

 

 

 

Malowanie jajek 

Jest to chyba najbardziej wyczekiwany 
przez najmłodszych zwyczaj wielkanoc-
ny. Jajko - jako symbol życia - zasługu-
je w czasie Świąt Wielkanocnych na 
szczególną oprawę.  

Kraszanki – nazwa pochodzi od słówka 
„krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to 
jajka gotowane w barwnym wywarze – 
dawniej uzyskiwanym tylko z natural-
nych składników, takich jak łupiny cebu-
li, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, 
sok z buraka czy pędy młodego żyta. 
Często wydrapuje się na nich przeróżne 
wzory. 

Nalepianki – to jaja zdobione koloro-
wymi wycinankami z papieru. 

Oklejanki – to wydmuszki oklejone 
rdzeniem sitowia i kolorową włóczką, co 
tworzy piękne ornamenty. 

Oliwia Kujawa, 7a 
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Gdy Pani Kurze zabraknie czekolady… -  

Wielkanocna przygoda. 
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Było kwietniowe popołudnie, a zając, 
kurczak i kura szykowali się na Wielkanoc. 
Zadania były podzielone - Pani Kura odpo-
wiadała za jedzenie i sprzątanie, kurczak 
malował pisanki, a zajączek był odpowie-
dzialny za prezenty, które później miał 
rozdawać dzieciom. Do świąt zostało bar-
dzo mało czasu, bo jedynie tydzień.    

W natłoku obowiązków, Pani kurze 
całkowicie wypadło z głowy, aby kupić cze-
koladę do polania mazurka. 

-Zając!!!-krzyknęła-Nie kupiłam czekolady, 
a jest mi bardzo potrzebna. 

Zając nie odpowiedział. Był zamknięty w 
swoim gabinecie i starannie liczył i pakował 
czekoladowe przysmaki dla grzecznych 
dzieci. Sfrustrowana kura wybiegła z 
kuchni i wpadła do pokoju przyjaciela. 

-Nie słyszałeś co mówiłam? 

-Niee, a mówiłaś coś?- zapytał zwierzak. 

-Tak. Powiedziałam, iż nie posiadamy w do-
mu żadnej czekolady, a jest mi ona bardzo 
potrzebna - dla Twojego dobra, oczywi-
ście. 

- No i co ja mam z tym zrobić? 

-Idź do sklepu. 

-Nie mam czasu. Nie widzisz, że jestem 
zajęty?-powiedział poddenerwowany. 

Kura rzuciła na zająca zabójcze spojrzenie 
i wróciła do kuchni. W salonie przy stole 
siedział kurczak i dzielnie malował pisanki.  

-Cześć kurko, co u Ciebie słychać?- zapytał 
wesoły kurczaczek. 

-Tragedia. Jestem w totalnej rozsypce, a 
jeszcze zabrakło mi czekolady. Prosiłam 
zająca żeby skoczył do sklepu, ale powie-
dział, że nie ma czasu. 

-Ojjj..... Ja mogę iść po czekoladę. 

-Naprawdę!? Dziękuję bardzo! 

Kurczak wstał z krzesła i udał się do gabi-
netu zająca. Chciał namówić go na krótki 
spacer po okolicy (i odwiedziny w sklepie), 
niestety zwierz odmawiał. W końcu po dłu-

gich negocjacjach zając dał się namówić. 
Wyszli z domu i poszli w stronę lasu. Pod-
czas spaceru rozmawiali na różne tematy, 
np. która zupa jest najlepsza. Nagle roz-
legł się głośny strzał. Przestraszone zwie-
rzęta od razu wskoczy w krzaki. Po chwili 
znowu było słychać strzały.  

-Co to jest?- zapytał roztrzęsiony kur-
czak. 

- Strzelba, polują na nas. 

-Kto? 

-Ludzie. 

Kurczak natychmiastowo wtulił się w przy-
jaciela. W tym momencie, do ich kryjówki 
podszedł myśliwy. On popatrzył na zwie-
rzęta, a one na niego. Zając zaczął błagać 
człowieka aby nic z nimi nie robił, ale ten 
tylko krzyknął: ,, Ha, gadający zając!’’ i za-
rzucił worek na zwierzaki. Tymczasem w 
domu, pani kura spokojnie gotowała żurek, 
słuchając najnowszych hitów zespo-
łu ,,Tańczące kaczuszki’’. Wtedy pomyślała: 
,, A więc tak: żurek ugotowany, babki upie-
czone, mazurek też, łazienka posprząta-
na... właśnie... mazurek... gdzie jest moja 
czekolada!!! Gdzież oni do jasnej ciasnej 
są? Przecież mieli iść na krótki spacer do 
sklepu i z powrotem. Ja im dam, pewnie 
poszli sobie na eklerki, i to tak beze mnie. 
Nie ma ich już trzy godziny.’’  

 Pani kura postanowiła iść na poszuki-
wanie. Założyła swój czerwony płaszczyk i 
wyruszyła w drogę. Najpierw poszła do ma-
łego sklepiku oddalonego od ich domu około 
200 metrów, ponieważ myślała, że chłopcy 
kupili tam czekoladę. Gdy zapytała sprze-
dającego tam bobra czy widział zająca i 
kurczaka, ten zaprzeczył. Zestresowana 
kura pomyślała, że może coś im się stało. 
Kiedy kura obmyślała plan jak znaleźć swo-
ich współlokatorów, myśliwy wrócił z nimi 
do domu i wsadził do klatki. 
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- Mariolka!!!-zawołał swoją żonę.-zobacz 
co znalazłem. 

-Matko Boska, Wiesiek, co to ma w ogóle 
znaczyć!? Miałeś kupić pasztet i trzy-
dzieści jajek do sałatki jarzynowej, a Ty 
mi tu przynosisz prawdziwego zająca i 
jakieś pisklę! 

-Tak właściwie, to jestem już dorosłym 
kurczakiem- wtrącił kurczak, bo nie mógł 
pozwolić sobie na takie wyzwiska. 

Mariolka podskoczyła z zaskoczenia. 

-To gada!! Wiesiek skąd Ty żeś to wy-
trzasnął? 

-No z lasu.- odpowiedział mąż- Stwierdzi-
łem, że te kupne pasztety to sama chemia 
więc postanowiłem upolować takiego do-
rodnego zajączka. A co do jajek to w 
sklepach są za drogie, a taki kurczak 
zniesie Ci kilka jajek, czyż nie? No Ma-
riolka, dawaj mnie tu sprzęt i zajmiemy 
się nimi.  

Żona myśliwego zemdlała. Nie dochodził 
do niej fakt, że jej mąż kazał jej robić 
pasztet z żywego zająca. Gdy Pani Kura 
szła przez las, spotkała baranka. 

-Witaj- rzekł baranek. 

-Dzień dobry! Baranku, czy wiesz gdzie są 
moi przyjaciele? Czuję, że dzieje im się 
coś złego. 

-Tak, zostali porwani przez człowieka. 
Chodź, pójdziemy ich oswobodzić. 

Tak jak powiedział baranek, tak też zro-
bili. Szybko pobiegli w stronę domu myśli-
wego. Po drodze pani kura zapytała skąd 
on wie, gdzie są jej przyjaciele. Baranek 
odpowiedział, że on wie wszystko i 
wszystko potrafi. Po niecałych dziesięciu 
minutach byli na miejscu. Kurczak i zając 
siedzieli zamknięci w klatce, a pan Wie-
siek rzucał im jedzenie.  

 

-Rozkazuję Ci ich uwolnić.-powiedział 
stanowczo baranek. 

Myśliwy zrobił tak, jak mu rozkazano, 
uwolnił zwierzęta, a sam wrócił do do-
mu. Pani kura była jednocześnie wście-
kła i szczęśliwa, bo udało się uratować 
jej przyjaciół. Oczywiście, nie obyło się 
bez awantury, dlaczego nie poszli do 
sklepu. Zając zaczął się tłumaczyć, ale 
baranek powiedział, aby po prostu się 
pogodzili i spędzili zbliżające się święta 
w miłej atmosferze. Gdy doszli do do-
mu, każdy wrócił do swojego zajęcia. 
Przyjaciele zaproponowali barankowi, 
aby zamieszkał z nimi i spędzili Wielka-
noc razem. Baranek odmówił propozycji 
zamieszkania, ale zgodził się na wspólne 
święta.  

 Nadszedł ten długo wyczekiwany 
dzień- Wielkanoc. Już od siódmej rano 
pani kura przygotowywała śniadanie, a 
zajączek roznosił czekoladowe upominki 
dzieciom. Kurczak ozdabiał domek pi-
sankami i chował słodkie jajeczka w 
ogródku, żeby potem mogli zmierzyć 
się w ich poszukiwaniu. Baranek przybył 
na dziewiątą, bo o tej godzinie mieli za-
czynać posiłek. Baranek udzielił błogo-
sławieństwa wszystkim domownikom i 
razem zasiedli do stołu. Święta minęły 
im w bardzo miłej atmosferze. A wra-
cając do Pana Wiesia i Pani Mariolki- 
małżeństwo spędziło święta w ciszy w 
osobnych pokojach, bez pasztetu i z 
sałatką jarzynową bez jajek. 

Oliwia Kujawa, 7a 
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Wielkanoc w kuchni... 
S T R .  1 4  

Jeśli jeszcze nie wiecie, jakie pyszności 
przygotować na wielkanocny stół, przy-
chodzę Wam z pomocą. Poniżej znajdzie-
cie kilka przepisów na najbardziej znane 
potrawy wielkanocne. Mam nadzieję, że 
przypadną Wam do gustu! 

Jednym z najpopularniejszych deserów 
wielkanocnych jest Mazurek Tradycyjny.  

Składniki : 

250 gramów mąki pszennej tortowej  

150 gramów masła  

100 gramów cukru pudru 

2 sztuki żółtka jajka  

1 puszka gotowej masy kajmakowej 

1 szklanka fig suszonych 

1 spora garść migdałów  

Przygotowanie : 

Masło, mąkę oraz cukier puder ucieramy w 
gładką masę dodając powoli żółtka. Zgnie-
cione ciasto formujemy w kulę i wstawia-
my do lodówki. 

Formę do pieczenia wykładamy papierem i 
smarujemy masłem. Wykładam gotowym 
ciastem dokładnie mocno przyciskając do 
dna formy i nakłuwamy widelcem. 

Pieczemy około 15 min w piekarniku na-
grzanym do 190 stopni. Na ostudzony 
spód wykładamy masę kajmakową i deko-
rujemy bakaliami. 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym popularnym ciastem jest babka 
drożdżowa z bakaliami: 

Składniki: 

40g drożdży 

100g cukru 

2 szklanki mąki pszennej 

2/3 szklanki mleka 

7 żółtek  

Szczypta soli 

100g masła 

¾ szklanki bakalii (rodzynki i kandyzowana 
skórka pomarańczy)  

Aromat waniliowy 

Lukier: 

1 łyżka rumu 

1 łyżka gorącej wody 

Sposób przygotowania: 

Drożdże rozetrzeć 2 łyżeczkami cukru.  
Dodać 2 łyżki mąki, wlać ciepłe mleko i wy-
mieszać na gładką masę. Rozczyn posypać 
delikatnie mąką i odstawić w ciepłe miej-
sce (pod przykryciem) do wyrośnięcia, aż 
podwoi swoją objętość. 

Rodzynki sparzyć  i osączyć. Żółtka 
utrzeć z cukrem i solą. Masło roztopić 

Rozrośnięty rozczyn dodać do mąki, mie-
szać łyżką i parę kropli aromatu wanilio-
wego. Cisto zagnieść, na końcu dodać ba-
kalie. Formę do babki posmarować masłem 
i równomiernie wyłożyć ciastem, odstawić 
do wyrośnięcia (ma podwoić objętość). 

Babkę piec przez 5min w temperaturze 
160 stopni, a następnie zwiększyć tempe-
raturę do 180 stopni i piec około 45 minut. 
Po upieczeniu od razu wyjąć ciasto z for-
my i odstawić do ostygnięcia. Na koniec 
dekorujemy. 

Składniki na lukier mieszamy  i lu-
krujemy babkę.  
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Oprócz przepysznych słodkości mam też 
dla was dania idealnie nadające się na 
obiad. 

Tradycyjnym daniem jest żurek w chle-
bie. 

Składniki : 

1,5 litra bulionu lub wywaru mięsnego  

400g wędzonych żeberek lub kości wie-
przowych lub wędzonych, ewentualnie pa-
rzony boczek 

500 g surowej białej kiełbasy  

500 ml żuru ( żurku, zakwasu ) z butelki 

2 łyżki suszonego majeranku  

1 ząbek czosnku  

6 łyżek śmietanki 18% lub 30% ( do zup i 
sosów ) 

Chlebek do żurku  

Sposób przygotowania : 

1.Bulion lub wywar zagotować z dodat-
kiem pokrojonych na 2-3 części wędzo-
nych żeberek lub kości lub pokrojone na 
4 części boczku.  

2.Gotować ok.30 minut Dodać surową bia-
łą kiełbasę, zmniejszyć ogień i gotować na 
wolnym ogniu przez ok.20 min 

3.Dodać żur i gotować przez ok.10 min. W 
międzyczasie dodać majeranek oraz czo-
snek przygotowany w następujący spo-
sób : 

- nieobrany czosnek położyć go na małej 
patelence i prażyć go przez ok.10 minut, 
następnie delikatnie rozgnieść  

4. Zupę odstawić z ognia. Dodać śmieta-
nę, w razie potrzeby można doprawić solą 
oraz pieprzem  

5. Wyjąć kiełbasę z zupy pokroić ja na 
plasterki, włożyć z powrotem do  garn-
ka z zupą  

 6. Zupę przełożyć do chlebka, do po-
lepszenia smaku można dodać ugotowa-
ne jajko przekrojone na pół. 

 

 

Oczywiście to nie wszystkie przepisy,  
można by się było porządnie rozpisać, 
ale mam nadzieję, że chociaż jest tutaj 
coś, co lubicie. Życzę smacznego!   

Martyna Kuźkowska, 7e 
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22 kwietnia - znany też jako Światowy 
Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Zie-
mi – akcje prowadzone corocznie wiosną, 
których celem jest promowanie postaw proe-
kologicznych w społeczeństwie. Organizato-
rzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i 
obywatelom, jak kruchy jest ekosystem pla-
nety ludzi. Na obchody składa się zwykle 
wiele wydarzeń organizowanych przez różno-
rodne instytucje. 

Podczas tego dnia odbywa się wiele akcji 
promujących dbanie o środowisko. Należą do 
nich m.in. sprzątanie świata czy dzień bez 
samochodu. 

Oficjalnie ONZ obchodzi Dzień Ziemi 
w marcu. Jednak w wielu krajach na całym 
świecie bardziej popularną datą stał się 22 
kwietnia. W 2009 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ dodatkowo ustanowiło w tym terminie 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.  

Pierwsze obchody Światowego Dnia Ziemi 
w Polsce odbyły się w 1990 r. Obecnie szacu-
je się, że największe święto ekologiczne jest 
obchodzone w ponad 190 państwach.  

Martyna Pawluk, 7c 
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