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Święconka, rezurekcja, wielkanocne śniadanie, a drugiego dnia śmigus-dyngus - to 

najważniejsze z wielkanocnych polskich tradycji. A jak wyglądają zwyczaje w innych 
krajach? Czym różnią się od naszych? 

 

AUSTRALIA więta na tym kontynencie to mieszanka 

angielsko-irlandzkich obyczajów. Bardzo popularne jest 
spożywanie wspólnego wielkanocnego niadania w gronie 

ubogich. Spotkania organizowane są w ko ciołach, wspólnie 

z duchownymi. W poniedziałkowy poranek dzieci zbierają jajka 
w ogrodzie, a następnie wymieniają się z rówie nikami. 

Tradycyjny wielkanocny posiłek składa się z wieprzowiny 

i kurczaka smażonymi z ziemniakami, marchewką i dynią.  

 

AUSTRIA Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli po wsiach 

i miasteczkach 

chodzą chłopcy, hałasując drewnianymi grzechotkami. 

To symbol dzwonów, które zgodnie z tradycją poleciały 

do Rzymu, by wrócić dopiero w pierwszy dzień wiąt. Kiedy 
dzwony już powrócą, młodsze dzieci zaczynają szukanie 

wielkanocnych koszyczków ze słodko ciami. W miastach 

i na wsiach rozstawiają się wielkanocne jarmarki.  

  

CZECHY W Wielki Piątek, 

zarówno w miastach jak 

i na wsi  maluje się pisanki. 

Czesi kupują tego dnia także 

baranki z biszkoptowego ciasta. Nasi najbliżsi sąsiedzi obchody wiąt Wielkiej 
Nocy zaczynają w poniedziałek rano. Jest to dzień szczególnie lubiany przez 
młodzież,  ponieważ w tym czasie kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają 

domy rówie niczek  i kiedy te obleją ich wodą - smagają je „pomlazkami” 
(młode wierzbowe gałęzie splecione w warkocze). Obite dziewczyny wynoszą 

z domów i wrzucają do strumyków lub wanien z wodą. Zwyczaj ten 

obchodzony jest w domach, w których mieszkają panny na wydaniu. 

Następnym elementem spotkania jest poczęstunek. Go cie częstowani są 
pisankami, słodyczami i  palenką (wódka pędzona ze liwek, moreli lub 

wi ni). „Szmigrus” z kolei, to obyczaj przejęty przez dzieci. Przypomina on 

nieco bożonarodzeniowe kolędowanie, ponieważ polega na spacerze 
z koszyczkiem po domach sąsiadów i zbieraniu łakoci w zamian za piew 

i życzenia.  

 

FILIPINY W Wielki Piątek odbywa się słynna na całym wiecie 

procesja, podczas której ochotnicy biczują się, a niektórzy 

na koniec są przybijani do krzyża.   
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HISZPANIA Wielkanoc to najważniejsze więto w tym kraju. 

Mieszkańcy więtują w ko ciołach oraz na ulicach miast 

i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. Zdecydowanie 
większy nacisk kładzie się tutaj na mękę Chrystusa niż 

na zmartwychwstanie. W okolicy każdego miasteczka 

w Aragonii znajduje się umieszczony zwykle na wzgórzu 
krzyż, w pobliżu którego przez cały rok przechowywane są 

różne relikwie i więte wizerunki. W Wielki Piątek 

mieszkańcy wchodzą na wzgórza po relikwie, a następnie, 

przy głosie bębnów, schodzą z nimi, aby kontynuować 
procesje ulicami miasta. Wszystkie rekwizyty powracają 

na swoje miejsce w sobotę, kiedy bębny milkną. W Wielki 

Czwartek i Piątek w gminie San Vicente de la Sonsierra pojawiają się tzw. „picaos”, którzy biczują swoje 
plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadają im dwana cie ukłuć za pomocą 

wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposób zła 

krew wypływa z ciała. Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą ciężkie łańcuchy. 
Nikomu nie wyjawiają swojego sekretu ani lubów złożonych Bogu. W ciągu wielkiego tygodnia 

w całym kraju odgrywane są widowiska pasyjne. 

 MEKSYK więty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. 

Meksykanie uczestniczą w procesji i więcą gałązki palm. Później zostają spalone 

i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach 
odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju 

malowania i więcenia jaj. Coraz czę ciej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki 

z czekolady. Jest to wpływ amerykańskiej kultury. Niedziela Zmartwychwstania to huczne 
więto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych ogni,  zabawy 

w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. 

Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna  Semana Pascua, czyli Tydzień Paschalny. Semana 

Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od pracy i szkoły! 
 

NIEMCY U naszych zachodnich 

sąsiadów podobnie jak w Polsce 

najważniejszymi dniami wielkiej nocy jest piątek, 
niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną 

rodzice chowają pomalowane jaja, zajączki z czekolady 

oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub 

ogrodzie. 
 

 ROSJA Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. 

Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem juliańskim, 

więto to obchodzi się nieco później niż u katolików.  
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma 

więtego przedstawiające Mękę Pańską. W sobotę, podobnie jak 

w Ko ciele katolickim, następuje po więcenie pokarmów. 
Rosjanie więcą jajka - symbol życia, a także wielkanocne baby 

i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego z masłem, 

żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę 

Wielkanocną odbywają się nabożeństwa połączone z uroczystą 
procesją wokół wiątyni. Wówczas wierni obchodzą cerkiew 

trzymając w rękach wiece. Msza trwa kilka godzin. Niedziela 

zaczyna się od radosnego bicia dzwonów, zwiastujących 
zmartwychwstanie Chrystusa, pozdrowienia „Christos woskresie” 

(Chrystus zmartwychwstał) i trzykrotnego pocałunku w policzek. 

Tego dnia Rosjanie obdarowują się również kolorowymi pisankami i drobnymi prezentami mającymi sprzyjać 

szczę ciu. 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 więcie dań z ryb. Wszystkie 

serwowane potrawy muszą kojarzyć się z urodzajem. W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się 
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obrzęd przygotowania „krzyżma” i jest to bardzo ważna uroczysto ć. Krzyżmo składa się z około 50 olejków 

i wonnych ziół. Proces przygotowania krzyżma trwa trzy dni. Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego 
Tygodnia. 

 

STANY ZJEDNOCZONE więta w USA ograniczają się 

do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną  organizowane są 

konkursy na najciekawszy Easter Bonnet (wielkanocny 
kapelusz). Na wiątecznym stole oprócz jajek, pieczonej 
szynki w słodkim sosie i ciast nie ma specjalnych potraw. 

Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny 

(wielkanocny króliczek), a później muszą je zje ć. W Stanach 
z okazji wiąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. 

W koszyczku znajdują się najczę ciej słodycze, owoce 

oraz drobne upominki. 

 

SZWECJA W Skandynawii 

panuje zwyczaj przebierania się za „wielkanocne wiedźmy”. Zazwyczaj są 

nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę chodzą 

po domach i w zamian za ofiarowanie wiątecznych kartek, laurek 

i życzeń żądają, aby wrzucić im do koszyka jakie  łakocie lub symboliczny 
datek. W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozdabiania 

brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. Wielka Sobota 

jest  najważniejszym dniem w trakcie trwania wiątecznego czasu. 
W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny obiad złożony 

przede wszystkim z jajek i ryb. Dzieci natomiast mają okazję do rado ci, 

ponieważ w ten wła nie dzień zajączek wielkanocny przynosi im wielkie 

wielkanocne jajko, w którym znajduje się ogromna ilo ć cukierków. 
 

WIELKA BRYTANIA Wielkanocne  zwyczaje 

w Anglii miały swój początek długo przed 

nastaniem chrze cijaństwa. Nawet nazwa wiąt 
(Easter) obchodzonych w anglosaskiej tradycji 

pochodzi od imienia bogini wiosny Eostre. 

W Wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny 

i nowego życia. Dawniej dekorowano je farbami, 
obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. 

Na północy kraju,  w Preston obowiązuje zwyczaj 

turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które 
potoczy się najdalej - wygrywa. W innych 

regionach ludzie bawią się trzymając jajko 

w dłoni i uderzając w jajko przeciwnika. 
Przegrywa ten, którego jajo pierwsze zostanie 

uszkodzone. Symbolem wiąt na wyspach jest 

zając. To pozostało ć po tradycji polowań na zające, które rozpoczynano wła nie w czasie Wielkanocy. 

 

WŁOCHY Włosi najczę ciej Wielkanoc spędzają poza domem. 

Nie mają zwyczaju polewania się wodą  w wielkanocny poniedziałek, więc 
mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina nieco wyjazd 

na majówkę. Najważniejszym momentem  wiąt jest obiad, na który 
tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. Na włoskim stole jako 
przystawka pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo. Na pierwsze danie 

podaje się barani rosół z pierożkami „cappelletti”, a na drugie pieczone jagnię. 

Swoje tradycyjne ciasto „colomba”, czyli gołębica, kupują przeważnie 

w cukierni. Włosi nie mają zwyczaju więcenia pokarmów, a symbolem wiąt 

jest dla nich baranek.      
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 migus –Dyngus, znany te  jako lany poniedziałek 

to zwyczaj, który jest związany z Poniedziałkiem 
Wielkanocnym. Polega na oblewaniu innych wodą. migus 

i dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami.  
Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami 
wierzby i oblewaniu zimną wodą, co symbolizowało 
wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób.  Dyngus polegał na wiosennym zwyczaju 

składania wzajemnych wizyt u znajomych, rodziny 

i sąsiadów, połączonych z poczęstunkiem. 

Wierzono, e oblewanie wodą w lany poniedziałek ma 
nam przynie ć szczę cie i powodzenie. Dawniej te ,  
chłopcy polewali dziewczęta, bo według legendy, je li 
która  panna nie została polana w ten dzień, groziło 
jej staropanieństwo. Więc mę czy ni i młodzi chłopcy 
czekali w ukryciu na przyj cie panien, by pó niej 

znienacka oblewać je wiadrem wody.   

Dzi  migus-dyngus, w odró nieniu od pierwotnych tradycji, praktykowany jest w taki 

sposób, e polewa się wodą dla artów zarówno dziewczęta jak i chłopców. Zwłaszcza 
dzieci nie mogą się doczekać lanego poniedziałku, bieganie i oblewanie rodziny czy 

przyjaciół  to wielka frajda.  Warto pamiętać, e nie powinno się oblewać 
nieznajomych ludzi na ulicy czy domowników, którzy tego nie chcą lub nie lubią. 

yczę Wam wesołej i mokrej zabawy w lany poniedziałek! 
 

 Patrycja Stańczyk, kl. IVd  

 

migus-dyngus!   
Staropolskim obyczajem 
W wielkanocny poniedziałek 
oblewamy się nawzajem. 

 
 
  

 żiły zwyczaj migus-dyngus! 
 Bo po ród yczeń radosnych 
 Przynosi nam w podarku 
 U miech kolorowej wiosny. 
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W Teatrze ROMA odbyła się niedawno premiera znanego musicalu 
„MAMMA MIA!”. Musical, oparty na przebojach szwedzkiej grupy ABBA, grany jest w teatrach 

na całym świecie. W Polsce znamy go dzięki filmowi o tym samym tytule, który można było oglądać 
w kinach i kilkakrotnie już w telewizji. Teraz mamy możliwość obejrzenia i posłuchania na żywo 

w teatrze. Pewnie część z Was zna kilka piosenek, a jeśli nie, to na pewno Wasi rodzice. :)  

 Spektakl zawiera znane i lubiane przeboje, zaśpiewane po polsku, takie jak „Mamma Mia”, 
„Dancing Queen”, „Waterloo”. Historia przedstawiona w musicalu jest zabawna, ale też 

i wzruszająca. Piękna scenografia przenosi nas do słonecznej Grecji. Zaśpiewane i wytańczone 

przez wykonawców utwory, sprawiają, że trudno usiedzieć w fotelu. :) Można uwierzyć, że nie 
jesteśmy w zimnej Warszawie a na słonecznej greckiej wyspie! 

 Jeśli tęsknicie za latem, tak jak ja i lubicie piosenki ABBY, to przedstawienie przeniesie Was 

w ciepłe, fajne klimaty. Musical bardzo mi się podobał. Namawiam Was do wybrania się 

z rodzicami i gwarantuję mile spędzony czas! 
 

 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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 69 pięter – tyle dzieli od ziemi panów, zajadających lunch na zdjęciu wykonanym 

przez Charlesa C. Ebbetsa w Nowym Jorku w 1932 roku. 

 Pierwsze dekady XX wieku – to w Nowym Jorku boom budowlany, wydarzenie 

bez precedensu, gdy w mieście powstawały jednocześnie dziesiątki drapaczy chmur. Taki właśnie 
drapacz chmur jest bohaterem zdjęcia, będącego obecnie  jednym z najpopularniejszych motywów 
reprodukowanych na pocztówkach i plakatach. 

 Fotografia powstała podczas budowy gmachu, wchodzącego w skład słynnego Rockefeller 
Center. Jest oczywiście prawdziwa - jedenastu mężczyzn naprawdę siedzi na rusztowaniu, 
zawieszonym kilkaset metrów nad ziemią. Na tym zdjęciu mamy więc i urok metropolii, jej 
wielkomiejskiego klimatu (imponujący widok, rozciągający się pod nogami robotników) 
i dynamicznego rozwoju; jest tu też „haczyk”, wywołujący niepokój i fascynację zarazem, czyli 
rodząca się u widza świadomość, jak wysoko siedzą ci budowniczowie, jak bardzo jest 

to niebezpieczne i jak wielu robotników musiało zginąć w tamtych latach, gdy zasady 
bezpieczeństwa były całkiem inne niż dziś. 

 Aż do 2003 roku autor tego zdjęcia był nieznany – dopiero po wielu latach dochodzenia udało 
się ustalić jego personalia. Kolejne reprodukcje dzieła prawie nieznanego Charlesa C. Ebbetsa są już 
podpisane jego nazwiskiem, jednak sprzedane na całym świecie miliony plakatów z tym zdjęciem 

nadal noszą podpis „autor nieznany”.         

          Redakcja 
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Jeśli ktoś szuka zwierzaka o charakterze psa i kota, to na pewno spodoba 

mu się skunks. Jest to piękne zwierzę, ale dysponuje mocną bronią wonną. Jego 
gruczoły zapachowe wytwarzają nieprzyjemny zapach, żeby bronić się przed 
napastnikami. Dlatego chcąc uczynić go naszym zwierzakiem domowym, trzeba 

mu je chirurgicznie usunąć. Skunksy od niedawna stały się zwierzętami 
domowymi. Mają już swoich licznych miłośników w USA jak i w Europie. Są to 
ogólnie łagodne zwierzątka, jednak lepiej wybrać samca. Samiczki są bardziej 

agresywne. Skunksy nie lubią hałasujących dzieci. Wymagają 
łagodnego i spokojnego traktowania, w przeciwnym razie mogą być 
agresywne, co może się dla nas skończyć pogryzieniem. Na początku 
bywają nieufne, jednak gdy poczują, że są kochane szybko 
odwzajemnią nasze uczucia. Podobnie jak koty załatwiają się 

do kuwety. Nie wymagają trzymania w klatce, ale muszą mieć 
wygospodarowany własny kącik. Są zwierzętami dziennymi. Trzeba je 
karmić ,  razy dziennie. Jedzą to samo co psy i koty, dodatkowo ich 

dietę należy wzbogacić o warzywa i owoce. Skunksy są łasuchami, 
dlatego należy dbać o ich prawidłową dietę, żeby nie 
były zbyt otyłe. W okresie letnim potrzebują dużo 
ruchu. Żyją od 8 do 12 lat. 

 

Maciek Karwowski, kl. IVc 
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Jasiu chwali się koledze:  
- Moja mama to jeździ jak piorun.  
- Tak szybko?  
- Nie, tak często wali w drzewa. 

~~~~~ 

- Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących 
  w Afryce - mówi nauczycielka. 
- Dwie małpy i trzy słonie! 

~~~~~ 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta  Jasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
  on  się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze. 

~~~~~ 

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś 
nazw miesięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
- Lu...? 
- Ty! 
- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

  

~~~~~ 

- Jasiu gdzie jest twoja praca domowa? 
- Pies ją zjadł. 
- Myślisz, że ci uwierzę? 
- Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska. 

Za awy z księży e  

Bat a  w kąpieli 
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Na wielkanocnym 

stole 
 

Na wielkanocnym stole  

baba się rozpycha,  
mówiąc do mazurka:  
„Ale jestem pycha!”  
A mazurek prycha  

do czekoladowych kurek:  

„To jasne jak słońce,  
że jam lepszy  

od początku po końce!”  
Jajka bardzo się zgniewały,  

mazurkowi przyganiały:  
„Każdy powie,  

że jajko na zdrowie,  
mazurek niedobry!”  

Odezwał się zza firanek  
okienny, papierowy baranek:  

„Przestańcie sobie przyganiać.  
Bardzo was proszę.  

Bo kurki zjem po trosze,  

a jajka całe na twardo.  
Przysięgam na palmę z kokardą!”  

Palmy się pogniewały... 
***  

I oto nasz wierszyk cały. 

 

 

Jackowi na drzewo 
Wchodzić się zachciało. 
Kolega Mateusz mówi: 
„Proszę, śmiało!” 
Jacek wspina się i wspina, 
A  zdaje sobie sprawę, 

e potrzebna jest drabina. 
Mateusz drabiny szuka i szuka, 
Wie, e dobry kolega 
Kumpla nie oszuka. 
W końcu Jacek z drzewa zlatuje. 
Na ziemi twardej zaraz ląduje. 
Pogotowie przyje d a, 
Z Jackiem odje d a. 
Morał: 
Kto nie wchodzi na drzewa,  
Ten zawsze dobrze się miewa. 

          *** 
Po wyjściu ze szpitala, 
Ów Jacek się przechwala: 
„Trafię piłką w ten drogowy znak. 
Na pewno, na pewno tak!” 
Jacek celuje i… trafia celnie, 
Bo wymierzył bardzo rzetelnie. 
Piłka odbija się 
I trafia… 
W malutką Zosię. 
Jackowi jest niezmiernie przykro, 

e trafił w Samosię. 
Pielęgniarka przychodzi, 
Biedną główkę Zosi lodem chłodzi. 
Morał: 
Nie popisuj się przed kolegami, 
Tylko zajmij się lekcjami. 
Bezpieczeństwo to podstawa, 
Bardzo ważna to zasada. 
 

Małgosia Mendelewska, kl. IVc 
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 Jeśli i teresują Was prehistory z e 
stworze ia i arzyliś ie, y zo a zyć je 

w ich naturalnym środowisku, macie teraz 

okazję. Na Stadio ie Narodowy  oże ie 
odwiedzić Oceanarium Prehistoryczne 3D. 

W O ea ariu  oż a o ejrzeć .i . 
megalodona, plezjozaura, dunkleosteusa, 

szonizaury oraz inne gatunki. Wszystkie 

pływają e w Oceanarium gady, ryby i ssaki 

prehistory z e zapreze towa e są  

w swoich naturalnych wymiarach. 

Zwiedzają y idą labiryntem oglądają  po 

drodze ogro e „akwaria”, zyli ekra y 3D. Dzięki specjalnym okularom stworzenia na ekranach 

sprawiają wraże ie żywy h. Prze oszą Cię o e w świat podwod ego ży ia ogro y h 
prehistory z y h gatu ków. Sta iesz ta  w oko w oko ze zwierzęta i, które żyły w morzach miliony 

lat te u. Zo a zy ie iędzy i y i Du kleosteusa, żył o  około 38  l  lat te u, Liopleurodo a 
sprzed około 5  l  lat te u zy Megalodo a, który jest przodkie  współ zes y h reki ów 

i  królował w oceanach około 5 l  lat te u.  Głów a atrak ja z ajduje się a koń u la iry tu w sali 
poświę o ej właś ie Megalodo owi, który ył ajwiększy  drapież y  reki e  i zarazem 

ajwiększą drapież ą ry ą w dziejach naszej planety - jego długość do hodziła nawet do 8 etrów. 
Dzięki zastosowa iu te h ologii ki a 5D organizatorzy zapewnili zwiedzają y  zastrzyk adrenaliny - 

i zego iespodziewają y się goś ie przeżywają atak prehistory z ego potwora. Drapież ik 
„rozbija” szy ę akwariu , podłoga za zy a się trząść, a ze ś ia  tryska woda.  
  We w ętrzu la iry tów aprawdę oż a po zuć się jak w środku o ea u, ie tylko dzięki 
ekranom, ale i syste owi agłoś ie ia, który zapew ia iesa owite wraże ia. Pole a  
odwiedze ie o ea ariu , jest to iesa owite przeży ie.        

 

     

 Agata Osipiak , kl. IVc 

 

LIOPLEURODON 

DUNKLEOSTEUS 
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General Dynamics F-  Fighti g Fal o  jest yśliw e   ge era ji, zaprojektowa y  

i wprowadzonym do produkcji seryjnej w latach 70 XX w. (do 2007 r. wyprodukowano 4459 

egzemplarzy). Naj owsze wersje sa olotu speł iają wy aga ia yśliw ów ge era ji . . F-16 jest 

użytkowa y przez siły powietrz e  krajów, w ty  Polski – 48 maszyn. W Polsce, wbrew 

dosłow e u tłu a ze iu Bojowy Sokół , przyjęto azwę Jastrzą , dla odróż ie ia od używa ego 

w polski  lot i twie ś igłow a wielozada iowego P)L W-  Sokół. Wielokrot ie u zest i zyły 

w opera ja h ojowy h, jako sa oloty sztur owe i yśliwskie. )estrzeliły łą z ie przy aj iej  
samoloty bojowe i transportowe. Pierwszy raz w wal e zostały użyte przez Izrael w czerwcu 1981 

roku podczas ataku na reaktor atomowy w Iraku. Pierwszym obcym samolotem zestrzelonym przez 

F-  ył w  syryjski yśliwie  MiG-21 

produkcji radzieckiej. Stany Zjednoczone 

systematycznie ulepszają i u owo ześ iają F-16 

oraz zapew iają, że przez astęp ych 20 lat 

z i h ie zrezyg ują, wię  pewnie jeszcze nie raz 

zobaczymy je na niebie.  

                      Mateusz Miniewicz, kl. IVd 

Wymiary: 

Rozpiętość - 9,80 m 

Długość - 14,80 m 

Wysokość - 4,80 m 

Powierz h ia oś a - ,  ² 

 

Osiągi: 
Prędkość aks.  - 2300 km/h 

Prędkość przelotowa - 1000 km/h 

Prędkość minimalna - 230 km/h 

Prędkość wz osze ia - 254 m/s 

Pułap - 15 240 m 

)asięg - 3200 km 

Pro ień działa ia - 550 km 

Uzbrojenie: 

 × działko M  Vul a  

Pociski rakietowe 

Uzbrojenie bombowe 

Broń jądrowa 

UŻYTKOWNICY 

 

 

 

 

F-16 Fighting Falcon nad Irakiem 

Polski F-16  startują y z azy Luftwaffe w S hleswig 
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Centrum Wspinaczkowe Murall 

Niedawno wybrałam się do Centrum Wspinaczkowego 

Murall na Białołęce. Byłam tam z moim wujkiem, którego pasją 

jest wspinaczka i nawet jeździ w góry, aby uprawiać ten sport przy 

pomocy specjalnego sprzętu. W centrum jest kilka ścianek 

do wspinania przeznaczonych dla dzieci  i dorosłych, o różnych 

poziomach trudności. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt 

do wspinania, np. kask i uprząż. Następnie przechodzi się 

do części wspinaczkowej, gdzie zazwyczaj czeka na nas instruktor, 

który pokazuje jak zapiąć uprząż, aby można było bezpiecznie 

wspinać się. Kiedy instruktor skończy opowiadać i demonstrować, 

można już zacząć się wspinać.  

Każda ścianka jest inna, w niektórych znajdują się elementy 

ruchome albo trudne 

do uchwycenia. Ja kilka 

razy weszłam na samą 

górę. Sprawiło mi to dużą 

satysfakcję. Niektóre ścianki nie są łatwe dla dzieci i wymagają 

znalezienia odpowiedniego sposobu, żeby wejść na szczyt.  

Oprócz ścianek przeznaczonych specjalnie dla dzieci, w centrum 

wspinaczkowym jest też bardzo duża ściana przeznaczona przede 

wszystkim dla dorosłych i jest ona oczywiście trudniejsza 

 w porównaniu ze ściankami dla dzieci. 

Polecam wszystkim to miejsce jako ciekawy sposób spędzenia 

wolnego czasu. Wspinanie to świetna zabawa, a zarazem dobry 

sposób na spożytkowanie nadmiaru energii .  

Uczy wytrwałości i odwagi. 

 

 

Maja Krasuska, kl. IVd 

 



 

13 

Bromba 
Znana wielu i lubiana Bromba, specjalistka od mierzenia i ważenia, 

pojawia się  w Teatrze 6. piętro w przedstawieniu pt. ,,Bromba w sieci . 
 Jest w nim dużo piosenek, przygód jakich… lepiej zobaczyć samemu.  

Zdradzę tylko, że zdarzenia krążą wokół wirusa, który psuje komputer 

Bromby i nie tylko…  Spotyka ona 

Pciucha, który działa na pograniczu 

dwóch rzeczywistości – wirtualnej i fikcyjnej. Wyrusza więc z nim do świata 

wirtualnego, by sprawę zbadać i naprawić szkody wyrządzone przez wirusa. 

Pomagają  jej Kajetan,  Malwinka, Fikander i Babcia. Do pokonania mają jeszcze 

jednego przeciwnika – jest nim Upiór mieszkający w grze. 

Po spektaklu można kupić książki i płyty z piosenkami oraz otrzymać autograf 

z zabawnymi ilustracjami od pana Macieja Wojtyszki. Jest on nie tylko autorem 

przygód Bromby, ale także reżyserem i  jednym 

z narratorów w przedstawieniu. 

Spektakl ten, to gwarancja dobrej zabawy i mile 

spędzonego czasu. Polecam! 

 

Ola Maszczyk, kl. IVc 

 

 

Ma iej Wojtyszko z Brom ą 

Bromba i przyjaciele 
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SKŁADNIKI 
1. 3 blaty bezowe 
2. 500 mililitrów śmietany 30%  
3. 1 – 2 opakowania serka maskarpone 
4. owoce miękkie, np. maliny, borówki  
   amerykańskie, truskawki, jagody  
 

SPOSÓB  WYKONANIA 
Ubić śmietanę na sztywno, dodać serek 
maskarpone, całość wymieszać . Blaty bezowe 
przełożyć masą śmietanowo –serową. Wierzchni 
blat, po posmarowaniu masą, ozdobić owocami . 

        SMACZNEGO!!! 

Katarzyna i Maria Zalewskie, kl. IVa 

 

Czy wie ie, że spędza ie zasu a świeży  powietrzu jest o wiele lepsze i zdrowsze iż siedze ie przed 
ko putere  lu  telefo e ? Gry ko puterowe igdy ie zastąpią prawdziwego sportu. Kiedy jest iepła 
pogoda oż a wyjść a dwór, pokopać piłkę, pojeździć a rowera h lu  uprawiać i e sporty. Jed ą z gier 
zespołowy h, w które oż a grać a dworze jest koszykówka. Koszykówka powstała  grudnia  r. w Springfield w stanie Massachusetts (USA), gdy 

nauczyciel wychowania fizycznego na jednej z uczelni, James Naismith, opracował grę 

zespołową, którą mogliby uprawiać studenci college'u zimą w sali. 

Początkowo do gry w koszykówkę używano zwykłej piłki futbolowej. 

Zasady koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez twórcę 

tego sportu. Gra ta stawała się coraz 

bardziej znana, a jej zasady zmieniały się. 

Wkrótce koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej. Na przykład amerykańscy strażacy, między wyjazdami na akcje ogniowe, bardzo często grają w „kosza” dla utrzymania dobrej formy 

fizycznej.  
Pierwsze boisko do koszykówki Małgosia Mendelewska, kl. IVc 



      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 

Pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju. 

Serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” 

życzy 
 Redakcja

 


