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Baby, mazurki, specjalnie pieczona szynka, biała kiełbasa, chrzan i obowiązkowe jajka 

to tradycyjne potrawy w Polsce. A jak wyglądają wielkanocne stoły w innych 

krajach?  

Typowym przysmakiem w Portugalii jest folar - placek przyrządzany raz 

do roku, na słodko lub na słono. Piecze się go z jaj i mąki pszennej, czasami 

podaje też z gotowanym jajkiem. W zależności od regionu może być słodki, 

bogaty w bakalie, bądź nadziewany wieprzowiną, cielęciną, szynką lub 

drobiem. W niektórych miejscach oprócz niego piecze 

się także tradycyjny biszkopt (pao-de-lo). W święta królują też migdały 

w różnych postaciach. Są więc ciasteczka św. Klary oraz, najbardziej 

popularne, migdały w polewie czekoladowej. Dawniej, 

gdy post był bardzo rygorystycznie przestrzegany, główną potrawą 

wielkanocną był solony i  suszony dorsz. Dzisiaj także znajdziemy go 

wśród świątecznych potraw, zresztą to niemal narodowe danie 

Portugalczyków. 

 

Święta wielkanocne we Francji nie cieszą się aż taką popularnością 

jak Boże Narodzenie, są traktowane raczej jako krótkie wakacje. 

Nie ma zwyczaju święcenia koszyka, a czas ten rozpoznać można 

jedynie po pojawiających się w cukierniach różnego rodzaju 

czekoladowych jajach, zajączkach, dzwonach i barankach. 

Najważniejszą potrawą świąteczną jedzoną w niedzielę jest udziec 

jagnięcy. W niektórych regionach zachowały się tradycyjne 

potrawy, jak chociażby w Alzacji, gdzie  piecze się specjalnie na tę okazję ciastka w formie 

baranka nazywane Lamola albo Osterlammele. 

W Rosji przez prawosławnych obchodzona jest Pascha. Dawniej w dniu Paschy podawało się 

pieczone jagnię, szynkę lub cielęcinę. Obecnie rodzaj potraw ma już mniejsze znaczenie, choć 

nadal nie przygotowuje się przy tym święcie dań z ryb. Ma być 

obficie i bogato. Wszystkie serwowane potrawy muszą kojarzyć  się 

z urodzajem. Bardzo ważnym elementem tradycji jest barwienie jaj 

na kolor czerwony, który symbolizuje krew Chrystusa. Na stół 

wjeżdżają baby, wśród nich kulicz, czyli drożdżowe ciasto 

z rodzynkami, migdałami i kandyzowanymi owocami. Drugim 

deserem jest pascha utarta 

z białego sera, żółtek, masła 

i bakalii.   
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W Grecji w  sobotę całe rodziny barwią jajka 

na czerwono, żeby za chwilę dodać je 

do tradycyjnego wielkanocnego wypieku – 

świeżego chleba ozdobionego wcześniej 

przygotowanymi jajkami. Wcześniej, bo już we wtorek przyrządza 

się słodkie kuleczki – koulourakia, zaś w piątek spożywa się tradycyjną potrawę - zupę z pasty 

sezamowej i cebuli zaprawionej octem. Po północy z soboty na niedzielę 

(po mszy rezurekcyjnej) w greckich domach je się zupę z baraniny, w 

której skład wchodzą płuca, serce i wątroba „wielkanocnego baranka". 

Podaje się również gotowane na twardo jajka (czerwone) i świąteczny 

chleb zwany tsoureki. Specjalnością niedzielnego obiadu jest baranina z 

rożna przygotowana z ryżem i warzywami.  

Bardzo wytwornie wygląda obiad wielkanocny we Włoszech. Wszyscy 

wspólnie zasiadają do przystrojonego stołu, gdzie jako przystawka 

pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, 

zaś na pierwsze danie podaje się  barani rosół 

z pierożkami cappelletti. Jest też sopressante, czyli 

świąteczna kiełbasa, baranina z rożna oraz drożdżowe ciasto (colomba) 

w kształcie gołębia, który symbolizuje dobrą nowinę. 

Wielkanoc to święto ważne także poza Europą. W Afryce rodziny 

przygotowują pieczony ryż z wołowiną lub kurczakiem, który jedzą 

wszyscy - zarówno świętujący chrześcijanie jak i niewierzący. 

Z kolei na Bliskim Wschodzie nie ma świąt bez ma'amoul – małych 

ciasteczek z semoliny napełnianych farszem z daktyli lub orzeszków 

pistacjowych, a następnie polewanych lukrem. Na świąteczny obiad 

w krajach Bliskiego Wschodu podaje się indyka bądź kurczaka 

faszerowane orzechami i ryżem. 
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Dzień Świętego Patryka 
Dzień Świętego Patryka to  irlandzkie święto  narodowe. Choć święty Patryk nie był Irlandczykiem, to jest patronem 

Irlandii, której przyniósł  chrześcijaństwo. Dzień ten obchodzony jest 17. marca w rocznicę śmierci Św. Patryka. 

Irlandczycy to globalna rodzina - 70 mln ludzi na świecie przyznaje się do 

irlandzkiego pochodzenia, połowa z nich mieszka w USA. Obchody i parady organizowane są 

nie tylko w miastach i miasteczkach w samej Irlandii, ale też poza jej granicami. Nie trzeba 

być Irlandczykiem, aby obchodzić DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA.  

Pierwsze kontakty Patryka z Irlandią były raczej niefortunne - kiedy miał 16 lat 

został porwany przez piratów i wywieziony do Irlandii, gdzie przez sześć lat pasał owce. 

Udało się mu uciec i przepłynąć statkiem na kontynent do Galii. Wkrótce potem przyjął 

święcenia kapłańskie. Kiedy zamierzał wrócić do ojczyzny, miał we śnie widzenie, w którym 

usłyszał wezwanie, by wrócił do Irlandii i głosił tam wiarę w Chrystusa. Ze św. Patrykiem 

jest związana przede wszystkim trójlistna koniczyna (ang. shamrock), czyli nieoficjalny 

symbol Irlandii. Legenda mówi, że przechadzając się w okolicy skały Cashel - pięknego 

wzgórza, na którym próbował wytłumaczyć Irlandczykom o co chodzi w dogmacie Trójcy 

Świętej, spojrzał pod nogi, zobaczył koniczynę i na jej przykładzie wytłumaczył, że tak jak 

ona ma trzy płatki, tak jest jeden Bóg w trzech osobach. 

Żywiołowe obchody SAINT PATRICK’S DAY tradycyjnie 

zaczynają się mszą za Irlandię, a potem jest już jedna wielka 

zabawa, przede wszystkim muzyka, koncerty i tańce. Jedną 

z najważniejszych tradycji obchodów tego święta jest 

noszenie charakterystycznych ubrań w kolorze zielonym, 

który nawiązuje do trawiastego koloru krajobrazu wyspy 

i symbolizuje koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu 

Patrykowi. Czasami świętowanie przybiera wyjątkowo 

spektakularną formę i tak 17. marca na zielono zaświecił się 

m.in. Pałac Kultury i Nauki, krzywa wieża w Pizie, brukselski 

Ratusz, a nawet wodospad Niagara czy Góry Stołowe w RPA.  
 

Jak głosi jedno z haseł propagujących 

obchody święta: KAŻDY CHCE BYĆ 

IRLANDCZYKIEM W DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA. 

I chyba coś w tym jest!!! 

 

  Olga Cwynar, kl. Va   

  (urodzona w DZIEŃ ŚW. PATRYKA)  
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ZNANE BUDOWLE CZ. V. 
 

Big Ben 
 

Big Ben to ważący 14 ton dzwon w wieży zegarowej, 
która znajduje się w Londynie. Wieża ma 106 m wysokości, 
a na jej szczyt prowadzą spiralne schody liczące 334 stopnie. 
Jej budowę rozpoczęto zaraz po tym, jak znaczna część 
Pałacu Westminsterskiego spłonęła 16 października 1834 
roku. Zachowała się jedynie 900-letnia Westminster Hall oraz 

kaplica św. Stefana. Projektantami wieży byli m. in. Charles 
Barry i jego asystent Augustus W. Pugin. Odbudowa trwała do roku 1858. 

Każda z czterech tarcz zegara została zaprojektowana przez Augustusa Pugina 
i osadzona w stalowej ramie o średnicy 7,5 m, podtrzymującej 312 kawałków 
opalizującego szkła. Wskazówka godzinna mierzy 2,7 m, a minutowa 4,2 m. 
Rzymskie cyfry mają po 60 cm wysokości. 

Dzwon nazwany został od imienia sir 
Benjamina Halla, głównego komisarza robót w 1858 
r. Pierwszy dzwon był gotowy w 1856 r. Ważył 16 ton 
i, jako że wieża nie była jeszcze gotowa, był 
testowany na pałacowym dziedzińcu. Próby okazały 
się niepomyślne, gdyż dzwon się rozpadł. Z jego 
kawałków wytopiono nowy w Whitechapel. W 1858 
dzwon, ważący 13,5 tony, o wysokości 2,3 m 
i średnicy 2,9 m, został przetransportowany 
i zamontowany na wieży. Po raz pierwszy odezwał 

się 31 maja 1859 roku. Dzwony (na wieży są jeszcze 4 mniejsze) można usłyszeć 
w BBC Radio 4 o godz. 18 i o północy oraz w BBC World Service.  

Nazwa Big Ben początkowo odnosiła się do dzwonu ze St. Stephen’s Tower 
(z ang. Wieża św. Szczepana), zwanej również The Clock Tower (Wieża Zegarowa), 
należącej do Pałacu Westminsterskiego. Obecnie nazwa 
Big Ben odnosi się często zarówno do dzwonu, jak 
i zegara oraz samej wieży. 12 września 2012 roku wieża 
została oficjalnie nazwana Elizabeth Tower dla 
uhonorowania 60-letniego panowania królowej Elżbiety II. 

 
   Patrycja Stańczyk, kl. Vd 
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Dzień Liczby Pi wymyślono w USA, gdzie w zapisie daty miesiąc jest na samym początku. 14 marca to 

za oceanem March 14, albo krócej 3.14, czyli znana wszystkim ze szkoły liczba „pi”. Z okazji tego 

święta przypominamy kilkanaście niezwykłych historii związanych z π, którą wielu śmiało zwie 

królową liczb. 

 

1. Ile wynosi π według Biblii?  

Biblia, trzeba przyznać, niestety, mocno myli się w tym względzie. Z liczbą π spotykamy się w opisie budowy 

świątyni króla Salomona: „Sporządził też kadź odlewną wyobrażającą morze, okrągłą, długości dziesięciu łokci od 

krawędzi do krawędzi (...), obwód zaś jej wynosił trzydzieści łokci” (Pierwsza Księga Królewska 7,23). To oznacza, 

że zdaniem natchnionego autora Starego Testamentu kadź miała obwód 30 i średnicę 10 łokci, co - po podzieleniu 

- daje π=3. Dziś w szkole za taką odpowiedź dostalibyśmy jedynkę.  

2. Dlaczego π nazywa się „pi”?  

Niektórzy myślą, że grecka litera π nawiązuje do imienia Pitagorasa. Ale naprawdę pochodzi ona od greckiego 

słowa „perimetron” lub „peryferia” (obwód, obrzeże). Oznaczenie weszło do powszechnego użytku, gdy zaczął je 

stosować od 1736 roku słynny matematyk Leonhard Euler.  

3. Czy starożytni Egipcjanie znali π?  

Jakżeby inaczej - jest zakodowane w Wielkiej Piramidzie Cheopsa. 

Wzniesiono ją około 46 wieków temu w ten sposób, że obwód jej podstawy 

jest z dobrym przybliżeniem 2π razy większy niż jej wysokość. Tyle że... 

najprawdopodobniej był to zwykły przypadek. Ale jest lepszy dowód. 

W papirusie Ahmesa sprzed 36-39 wieków, uznawanym za jeden 

z najstarszych dokumentów matematycznych, gdzie wyliczane są m.in. 

różne objętości i pola powierzchni, w jednym z problemów można się 

dopatrzyć wyliczenia liczby π=3,1605, co nie jest bardzo złym przybliżeniem. 

4. Ile dokładnie wynosi wartość π? 

Większość zadowala się odpowiedzią, że 3,14. Ale to oczywiście tylko wartość przybliżona. Dokładnej wartości 

podać nie sposób, bo π okazało się liczbą niewymierną (co udowodnił w 1767 roku szwajcarski matematyk Johann 

Lambert), a więc ciąg cyfr po przecinku będzie się ciągnął w nieskończoność, i to bez żadnych regularności. 

Wyjątkowo zgrabnym przybliżeniem liczby π jest ułamek 22/7. 

5. Kto miał największego pecha z powodu π? 

Przed epoką komputerów obliczanie π było niezwykle żmudnym zadaniem. W 1874 roku angielski matematyk 

William Shanks po 30 latach pracy uroczyście ogłosił, że obliczył 707 cyfr π po przecinku. Jego wynik uchodził za 

rekordowy aż do 1944 roku, kiedy to inny angielski matematyk wykazał, że Shanks pomylił się na 528. miejscu 

i dalej już wszystkie podane przez niego cyfry były błędne. To znaczy, że ostatnie dziesięć lat życia Shanks mógł 

z powodzeniem spędzić na pożyteczniejszym zajęciu. 

6. Po co wylicza się π z coraz większą dokładnością? 

Wyłącznie dla sportu. Z punktu widzenia matematyki niczemu to nie służy. Nie ma to także żadnego praktycznego 

znaczenia. Znajomość już 47 miejsc po przecinku wystarcza, by wykreślić okrąg opisujący cały widoczny 

Wszechświat i nieróżniący się od doskonałego kształtu więcej niż o średnicę protonu. 

7. Kto dostał Nagrodę Nobla za π? 

Oczywiście Wisława Szymborska. Nasza poetka wysławiała π w jednym z wierszy z tomu „Wielka liczba”: 

 

Podziwu godna liczba Pi 

trzy koma jeden cztery jeden.  

Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,  

pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.  

Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem 

osiem dziewięć obliczeniem 

siedem dziewięć wyobraźnią, 

a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem 

cztery sześć do czegokolwiek 

dwa sześć cztery trzy na świecie. 

[…] 

π 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/tag/Wis%C5%82awa+Szymborska
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8. Czy można wykreślić odcinek długości π tylko z użyciem cyrkla i linijki? 

Niestety, nie. Niemiec Ferdinand Lindemann w roku 1882 udowodnił, że π jest 

liczbą przestępną, tzn. nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o 

współczynnikach całkowitych. A to oznacza, że niemożliwa jest kwadratura 

koła, co się sprowadza do niemożności konstrukcji odcinka o długości π 

za pomocą linijki i cyrkla. 

9. Czego jeszcze nie wiemy o π?  

Pozostało jeszcze kilka zagadek, nad którymi się głowią matematycy. Na przykład nie wiadomo wciąż, czy liczbą 

przestępną jest ππ
. Do dziś też nie wiemy, czy w nieskończonym ciągu rozwinięcia dziesiętnego π pojawia się 

zestaw cyfr 0123456789. 

10. Kto ma wyryte π na nagrobku? 

Holenderski matematyk Ludolph von Ceulen. Na przełomie XVI i XVII wieku 

wraz z żoną wyliczył 35 cyfr π, co było absolutnym rekordem, 

najdokładniejszą wartością w tamtych czasach. 

Wynik - 3,14159265358979323846264338327950288 - wyryto na jego 

nagrobku. Wyczyn ten sprawił, że liczbę π na jego cześć niegdyś nazywano 

ludolfiną.  

11. Kto jest autorem najsłynniejszego pi-ematu? 

Pi-ematy to wiersze (i teksty), które mają pomóc w zapamiętaniu jak 

największej liczby cyfr π. Zasada ich tworzenia jest prosta - liczba liter 

w kolejnych wyrazach tekstu odpowiada kolejnym cyfrom rozwinięcia 

dziesiętnego π. Prawdopodobnie pierwszy taki wierszyk powstał w pierwszej 

połowie XIX wieku po niemiecku. Najpopularniejszym polskim utworem 

szyfrującym 23 cyfry π jest wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego, opublikowany 

w 1930 roku w czasopiśmie „Parametr”: 

Kuć i orać w dzień zawzięcie, 

Bo plonów niema bez trudu! 

Złocisty szczęścia okręcie, 

Kołyszesz... 

Kuć! My nie czekajmy cudu. 

Robota to potęga ludu! 
 

(Uwaga, „niema” pisało się wtedy razem!) Utworowi towarzyszył anons: „Autor prosi redakcję, by wezwała 

czytelników do napisania lepszego wiersza. Za najgładszy, elegancki i dowcipny wiersz autor powyższego wypłaci 

50 złotych polskich. Twórcy zbyt lichych wierszyków zapłacą karę do 10 złotych”. Redakcja „Parametru” 

niezwłocznie zwróciła się do pana Cwojdzińskiego z żądaniem wypłacenia 10 złotych.  

12. Kto z pamięci wyrecytował najwięcej cyfr π? 

W Księdze rekordów Guinnessa figuruje Japończyk Haraguchi Akira, który w 16 godzin wyrecytował 100 000 

cyfr. Polacy w tej dyscyplinie dopiero stawiają pierwsze kroki. W 2014 roku w konkursie na Politechnice 

Krakowskiej wygrał student budownictwa na tej uczelni - Dawid Wójcik, który wyrecytował z pamięci 1954 cyfry 

π. - Nie ma się czym chwalić. Wystarczy ćwiczyć pamięć od dziecka. Zapamiętanie wszystkich cyfr zajęło mi 

kilka dni, tuż przed konkursem - mówił skromnie. 

 

Redakcja 
 



 

7 

Cz. 6.  

DELFIN  
Drodzy Czytelnicy! To już szósta część Ciekawych 

zwierzątek.  

Dzisiaj opiszę wam morskie ssaki - delfiny.  

Zamieszkują morza obu półkul i wiele rzek strefy równikowej. Często przebywają w gromadach 

(stadach) od kilku do kilkuset osobników, o wyraźnie zaznaczonej hierarchii. Odbywają dalekie 

wędrówki. Mają zdolność do echolokacji, a przynajmniej jeden gatunek także do elektrorecepcji. 

Porozumiewają się za pomocą dźwięków określanych jako język delfinów. Delfin śpi, unosząc się 

w wodzie na głębokości około 50 cm, z jednym okiem otwartym. Oddycha wynurzając się co 30 

sek. na powierzchnię, nie budząc się. Delfiny często polują ławicami. Czasami nawet polują 

z rekinami. Żywią się rybami, kalmarami i skorupiakami. Ich głównym naturalnym wrogiem jest 

orka. Delfiny są zwierzętami społecznymi. Według współczynnika encefalizacji inteligencja 

delfina wynosi 4–5 i jest wyższa niż u szympansa (dla porównania inteligencja według tego 

kryterium dla człowieka wynosi 7, a szympansa 2,5). Tresuje się je do sztuczek w delfinariach. 

Zdarza się, że pomagają innym delfinom, rannym lub chorym, a czasami nawet człowiekowi. 

Tworzenie dużych społeczności pozwala delfinom uniknąć ataku drapieżnika, przede wszystkim 

rekina. Samice ze swoimi młodymi otoczone są szczególną ochroną, ponieważ zawsze znajdują się 

wewnątrz stada. Żyją od 7 do 21 lat. 

W Indiach delfiny otrzymały prawny status „non human person” czyli osób poza ludzkich, co m.in. 

oznacza, że mają prawo do wolności. W praktyce oznacza to zamknięcie wszystkich działających 

w Indiach delfinariów i parków rozrywki wykorzystujących te zwierzęta w celach rozrywkowych. 

 

Dominika Olszewska, kl. Vc  

Delfin w służbie marynarki 
wojennej USA 
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 Z inicjatywy Marii i Katarzyny Zalewskich oraz Kacpra Banasiaka 

(z klasy 5a) koło dziennikarskie przeprowadziło w naszej szkole akcję 

„Ratujemy jeże”. Trwała ona od 10 października 2015 r. do 7 stycznia 

2016 r. Członkowie koła sprzedawali samodzielnie wykonane choinkowe 

ozdoby, zakładki do książek oraz ciasta własnego wyrobu. Zebrano kwotę 

357,52 zł, którą przekazano Ośrodkowi Rehabilitacji Jeży w Kłodzku.  

 

  Redakcja 
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Margaret Bourke-White 
   

   Z dorobku fotografki Margaret Bourke-White można by wybrać jakieś 

    legendarne zdjęcie, tu jednak skupimy się nad portretem artystki przy pracy. 

Na fotografii widnieje Nowy Jork oraz jego wielka miłośniczka, Margaret Bourke-White. W latach 

20. i 30. Nowy Jork był z całą pewnością najbardziej niezwykłym miejscem na kuli ziemskiej. 

Rozbudowywany w błyskawicznym tempie, był zagęszczany kolejnymi drapaczami chmur (w tamtych 

latach ich budowa była ogromnym technicznym wyzwaniem); ciągnęły do niego z całego świata setki 

tysięcy ludzi w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Wielokulturowy tygiel oraz wyrastająca 

w oczach metropolia – nic więc dziwnego, że Nowy Jork stał się też tematem dla fotografów.  

Margaret Bourke-White, która zresztą urodziła się w tym mieście, była jednym z tych twórców, dla 

których miasto i jego architektura stały się inspiracją. I nie byłoby może w tym nic aż tak 

niezwykłego, gdyby nie fakt, że 

fotografka odznaczała się niezwykłą 

odwagą, pomysłowością i pewnością 

siebie, w związku z czym robiła zdjęcia 

właściwie z narażeniem życia. Dowód na 

to można zobaczyć obok – oto 

fotografka ze swoim ogromnym 

aparatem siedzi na wystającym nad 

miasto gzymsie Chrysler Building, 

jednego z nowojorskich wieżowców. 

Głowa orła, którą widać na zdjęciu, 

wieńczy ostatnie piętro gmachu 

(powyżej jest jeszcze ozdobne 

zwieńczenie, cały budynek ma 319 m) – 

czyli znajduje się na wysokości, 

bagatela, 274 metrów nad ziemią. Nie 

da się ukryć, że z tego miejsca na 

pewno można było zrobić wspaniałe 

zdjęcie, mało kto jednak by się na to 

odważył. Margaret Bourke-White mogła 

to jednak zrobić, bo w jej życiu wiele 

jest podobnych wydarzeń. Była ona 

jedną z pierwszych na świecie uznanych 

kobiet-fotoreporterów, była pierwszą 

na świecie kobietą, zatrudnioną jako 

profesjonalny fotograf (w magazynie Fortune), była też jedną z pierwszych kobiet, które były 

korespondentkami wojennymi i pierwszym zachodnim fotografem, który dostał pozwolenie na wjazd 

do Związku Radzieckiego w 1930 roku. Gdy jest się tak przebojową, umiejącą walczyć o siebie 

kobietą, siedzenie na gzymsie 270 metrów nad ziemią – to betka. 

           Redakcja 
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 Pod koniec lutego, w Warszawie odbyła się Cavaliada Tour, czyli 

zawody jeździeckie. Impreza dostarcza wiele sportowych emocji 

i zapewnia mnóstwo pozytywnych wrażeń. Jak co roku, przez 4 dni było 

masę atrakcji. Mogliśmy oglądać zmagania w ujeżdżaniu, skokach przez 

przeszkody, oraz Puchar Polski w Zaprzęgach. Odbył się też konkurs 

„potęga  skoku” - czyli pokonanie jak najwyższego muru. Jest to trudna 

konkurencja, która wymaga 100% zaufania jeźdźca do konia i odwrotnie. 

Aktualny rekord to 2.20 m. Podobał mi się też bardzo konkurs, gdzie 

występują najmłodsi jeźdźcy – zawody dzieci na kucach. Młodzi 

zawodnicy bawią się dobrze, ale i rozwijają swoje umiejętności, zdobywają 

doświadczenie. Może ktoś z nich to przyszły mistrz?  

Polecam Wam kiedyś wybrać się całą rodziną na zawody Cavaliada, bo to 

wspaniała impreza, nie tylko dla fanów jeździectwa. A może zakochacie 

się w tym sporcie tak jak ja?  

 

Patrycja Stańczyk, kl. Vd 
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 Pierwszego kwietnia, wszyscy żartownisie jak co roku próbują zrobić jakiś zabawny numer 
swoim znajomym. Niektórym z nich primaaprilisowe kawały wyjdą lepiej innym trochę gorzej. 
Historia jednak zna przypadki żartów doskonałych, na które dały się nabrać tysiące osób. 
 
SPAGHETTI NA DRZEWACH  
Jeden z najlepszych żartów w historii, swoim 
telewidzom „wycięła” telewizja BBC. Stacja 
ogłosiła, że dzięki łagodnej zimie oraz innym, 
sprzyjającym czynnikom, szwajcarskim rolnikom 
udało się zebrać pierwsze plony spaghetti. 
Do informacji był dołączony materiał wideo, 
na którym uśmiechnięci rolnicy zbierali z drzew 
makaron. Tysiące wkręconych telewidzów 
dzwoniło do stacji z prośbą o udzielenie 
informacji na pytanie - jak wyhodować spaghetti 
w przydomowych ogródkach? BBC zrobiło ten 
primaaprilisowy żart 1 kwietnia 1957 roku. 
KOLOROWA TELEWIZJA 

Jeden z bardziej spektakularnych żartów 
primaaprilisowych wykonała szwedzka telewizja w 1962 
roku. W tym czasie, w Szwecji dostępny był tylko jeden 
czarno-biały kanał telewizyjny. Techniczny ekspert stacji - 
Kjell Stensson ogłosił na antenie, że dzięki najnowszej 
technologii, widzowie będą mogli uzyskać kolorowy obraz. 
Po naciągnięciu na telewizor nylonowej pończochy czarno-
biały ekran miał przemienić się w kolorowy. Do stacji, po 
emisji materiału miały zadzwonić tysiące widzów, 
zdziwionych dlaczego ich telewizory nie wyświetlają 

kolorowego obrazu. 
KAWAŁ ASTRONOMICZNY 
Znany brytyjski astronom, Patrick Moore na antenie 
radia BBC 2 ogłosił, że dokładnie o godzinie 9.47 
nastąpi niesamowite wydarzenie astronomiczne. 
Wyjątkowy układ planet, miał spowodować 
zmniejszenie siły przyciągania. Dzięki temu 
zjawisku, po podskoczeniu miało być możliwe 
chwilowe unoszenie się w powietrzu. Po emisji 
materiału, do BBC zadzwoniły setki osób, według 
których przez chwilę doświadczyli stanu nieważkości. 
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BASEBALLISTA   
Magazyn "Sports Illustrated" w 1985 r. 
opublikował materiał o niesamowitym 
graczu baseballa. Według magazynu młody 
zawodnik miał rzucać tak mocno, że piłka 
osiągała prędkość 270 km/h. Swoje 
umiejętności chłopak miał zdobyć w 
tybetańskim klasztorze. Według "Sports 
Illustrated" gracz miał trafić do drużyny 
New York Mets. Uciesze fanów drużyny nie 
było końca, do czasu kiedy dowiedzieli się, że 
to był tylko żart. 

ŻART HAMBURGEROWY 
Sieć restauracji "Burger King" postanowiła nabrać swoich gości, 
dodając do oferty specjalny rodzaj hamburgera – „Whoopera dla 
leworęcznych”. Nowa kanapka miała posiadać odwrócone 
składniki o 180 stopni 
względem hamburgera 
dla praworęcznych. O 
nową kanapkę miały 
prosić tysiące osób. 
 

DZWON WOLNOŚCI I BIAŁY DOM 
Inny numer postanowiła wykręcić firma Taco Bell - 
amerykańska sieć fast foodów. Pierwszego kwietnia 1996 roku 
firma ogłosiła, że kupiła historyczny Dzwon Wolności 
z Filadelfii. Firma oświadczyła, że w związku z tym 
zamierza zmienić nazwę dzwonu na Taco Liberty Bell. 
Przerażeni mieszkańcy dzwonili do rzecznika Białego Domu. 
Ten odpowiedział, że Pomnik Lincolna w Waszyngtonie 
również został sprzedany firmie Ford. Odtąd miał się 
nazywać Pomnik Forda Lincolna Mercury (te dwie ostatnie to 
marki należące do koncernu Forda).  

KAWAŁ POLITYCZNY 
Spektakularny żart wykonał brytyjski dziennik "The Guardian". 
Na swoich łamach, brytyjska gazeta opublikowała specjalny raport 
dotyczący San Serriffe - małej republiki, znajdującej się na Oceanie 
Indyjskim. Dowcip polegał jednak na tym, że takie wyspy po prostu nie 
istnieją. Pomysłodawcą żartu był Philip Davies - wydawca raportów 
specjalnych. W raportach o fikcyjnym państwie czytelnicy mogli odnaleźć 
znakomicie zmistyfikowaną historię polityczną kraju, a także szkic 
kulturowy, społeczny, historyczny, a nawet gospodarczy. Wszystko 
przygotowane było tak, jakby dotyczyło prawdziwego państwa. 
Zdziwienie ludzi było ogromne, kiedy dowiedzieli się, że takiego kraju nie 

           ma.         
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1. Kwiat z Holandii. 
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 
3. Kotki na wierzbie. 
4. Fioletowy zwiastun wiosny. 
5. Budzi się z zimowego snu. 
6. Wyrastają z pączków na drzewach. 
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 
8. Wielkanocne kolorowe jajka. 
9. Topimy ją 21 marca. 
10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
11. Żółty motylek. 
 
 
 
 
 



 
 

14 



 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki.  
 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie.  
 Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska.  
 Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu.  
 Zjada ściągi po klasówce.  
 Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań. 
 Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: 

„Jak kocha, to wróci”.  
 Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.  
 Śpiewa na lekcji muzyki.  
 W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł 

wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie.  
 Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokra głową i suchą gąbką.  
 Udaje, że słucha nauczyciela.  
 

 

 

  

1. ORKSUK 

2. WSOROKNKE 

3. ZIBEA 

4. OŃŁSEC 

5. ĄIKP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 Maja Krasuska, kl. Vd 



      

 

 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rozwiązanie krzyżówki: PIERWIOSNEK 

    Rozwiązanie rebusów: 1. KROKUS, 2. SKOWRONEK, 3. BAZIE, 4. SŁOŃCE, 5. PĄKI 

     

Na wielkanocnym stole i … 

… na Wielkanocnej Wyspie. 




