
 



 

8 Marca - Dzień Kobiet   

 

 
Początki Dnia Kobiet sięgają jeszcze starożytnego Rzymu. Dzień 

Kobiet był wówczas oddaniem czci bogini Junonie, która była 

opiekunką życia kobiet. Kobiety modliły się o szczęście w życiu 

małżeńskim, a mężowie w tym dniu obdarowywali swoje żony 

prezentami. Są to jednak bardzo odległe czasy. 

Współcześnie za początek tego święta uznaje się rok 1857, kiedy 

to kobiety pracujące w fabryce bawełny zorganizowały strajk, 

domagając się krótszego dnia pracy oraz takiego samego 

wynagrodzenia, jakie otrzymywali mężczyźni. Międzynarodowy Dzień 

Kobiet został ustanowiony w 1910 

roku, a po raz pierwszy obchodzony 

19 marca 1911 r. Święto to jest 

wyrazem szacunku dla ofiar walki o 

równouprawnienie kobiet.  

W Polsce święto Dnia Kobiet 

zaczęto obchodzić dopiero po 

drugiej wojnie światowej, jednak 

już nie 19 marca, a 8 marca. Data ta 

pochodzi podobno od strajku kobiet 

w Rosji w 1913 roku, a później w 1917, które strajkowały mimo 

zakazu władz. Data ta jest również utożsamiana z walką angielskich 

sufrażystek o prawa polityczne. Prawdziwymi latami świetności Dnia 

Kobiet w Polsce był okres PRL-u, kiedy to panowie dumnie 

maszerowali z goździkiem, aby obdarować swoje ukochane żony, 

narzeczone. Święto to tak spodobało się kobietom, że z czasem, gdy 

panowie zapominali o drobnym prezencie, kobiety się po prostu 

obrażały. 
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Zwiastuny wiosny 

 

Zmęczeni okresem zimowym szukamy zwiastunów nadchodzącej wiosny. Zanim drzewa okryją 

się liśćmi, zastanawiamy się, jak długo musimy jeszcze na nią 

czekać. Wielką satysfakcję sprawia obserwowanie przebiśniegów, 

krokusów, śnieżyc, które wyrastają spośród uśpionych jeszcze 

krzewów. Krzewem najwcześniej kwitnącym, czasami już w 

styczniu, gdy wokół jeszcze zima, jest oczar. Wysoki krzew lub 

małe drzewo (do 6m wysokości) o liściach przypominających 

leszczynę i rozwijających się po okresie kwitnienia. Kwiaty 

oczarów są odporne na ujemne temperatury do -12C. W czasie mrozu płatki zwijają się do środka i 

rozwijają ponownie przy dodatniej temperaturze. Drobne kwiaty są dość niepozorne, ale bardzo liczne. 

Oczary mają wiele odmian różniących się nieco porą kwitnienia, wysokością krzewu, i kolorem 

kwiatów. Większość oczarów kwitnie na żółto, choć odmiana „Jelena” ma kwiaty pomarańczowe. 

Pallida to odmiana o kwiatach intensywnie żółtych i mocno pachnących. Jedną z ciekawszych odmian 

jest Diane – jej kwiaty pojawiają się wcześnie, w styczniu i są intensywnie czerwone. Oczary są ozdobą 

ogrodu nie tylko wczesną wiosną – jesienią ich liście przebarwiają się na jaskrawo pomarańczowy i 

czerwony kolor. Forsycja jako zwiastun wiosny kwitnie zwykle od połowy marca do maja, długo przed 

rozwojem liści. Gdy gałęzie pokryją się liśćmi, krzew staje się niepozorny i mało ozdobny. Innym 

krzewem kwitnącym pod koniec zimy jest wawrzynek wilczełyko. Silnie pachnące, różowe kwiaty 

pojawiają się w marcu, kwietniu a czasem już pod koniec lutego, przed rozwinięciem się liści. W lipcu 

dojrzewają jego kuliste, pomarańczowe lub czerwone owoce. Trzeba pamiętać, że wawrzynek jest 

rośliną silnie trującą - zjedzenie 10 owoców jest dawką śmiertelną dla dorosłego człowieka. Trujące są 

także jego liście i inne części rośliny. Wawrzynek to krzew, który można spotkać w ogrodzie, lecz jego 

naturalnym środowiskiem są lasy, gdzie objęty jest ochroną gatunkową. Dereń jadalny to krewniak 

znanych dereni białych, krzewów o bordowych gałęziach. Jego czerwone smaczne i bardzo zdrowe 

owoce, są cenione za względu na dużą zawartość witamin. Kwiaty derenia, żółte, delikatne pojawiają 

się bardzo wcześnie – na przełomie lutego i marca, przed rozwinięciem się liści. Dereń to duży krzew – 

dorasta do 6-8 m wysokości i rozwija szeroką koroną o podobnych rozmiarach. Jest rośliną bardzo 

niekłopotliwą, nie wymaga gleby dobrej jakościowo oraz cechuje go wysoka odporność na szkodniki i 

choroby. Wrzośce to rośliny często mylone z kwitnącymi jesienią wrzosami. Są do nich podobne z 

wyglądu, lecz kwitną wczesną wiosną. Ich piękne i żywe kolory dodają uroku ogrodom wraz z 

pierwszymi promieniom marcowego słońca. Te niewysokie krzewinki dorastające do 40 cm – są gęste i 

zwarte, z daleka wyglądają jak kolorowe poduchy. Wrzośce mają ponad 100 odmian różniących się 

kolorem kwiatów i  wielkością całej rośliny. Często spotkane są odmiany o kwiatach w kolorach od 

białego przez różowy i purpurowy do czerwonego. 

 

 



Co w szkole piszczy… 

W naszej szkole działa prężnie wolontariat. Prowadzimy następujące akcje: 

 „Dzień Babeczki” – jest to dzień, w którym sprzedajemy pyszne, 

własnoręcznie wykonane babeczki (co tydzień w piątek). Każdy uczeń może 

kupić ciastko w cenie 1 zł za sztukę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 

cele charytatywne.  

                              

 „Gorączka złota” – akcja polegająca na zbiórce monet o nominałach 1-, 2- i 

5-groszowych. Każdy chcący pomóc wrzuca do specjalnie przygotowanych 

skarbonek dowolną ilość monet. Kwota zebrana podczas akcji dofinansuje 

kolonie dla najuboższych dzieci. 

 

 „Opatrunek na ratunek” – co piątek zbieramy środki opatrunkowe dla 

misyjnych przychodni i szpitali; akcja organizowana jest przez Fundację 

Redemptoris Misio. 

                        

 Zbieramy plastikowe nakrętki dla 3 niepełnosprawnych dzieci z terenu 

Kasinki Małej. 

 

Zachęcamy wszystkich do pomocy innym!!! 

Szkolne Koło Wolontariusza i Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

                                  

 



Co w szkole piszczy… 

1 marca, nie opuszczając murów szkoły, odbyliśmy podróż w gorące obszary lasu 

równikowego – do Amazonii. Zabrał nas tam podróżnik, Samuel Kempski z grupy Trzask, 

której członkowie organizują wyprawy do różnych części świata i dzielą się swoimi 

opowieściami z młodzieżą. Tematem przewodnim relacji była dżungla i Amazonka - 

największa rzeka świata. Mogliśmy usłyszeć wiele ciekawostek, m.in. o odkryciu jej źródeł, 

niezliczonych dopływach oraz eksporcie kauczuku – wynalezionego w amazońskich lasach. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można przeżyć w ekstremalnych warunkach dżungli. 

Wysłuchaliśmy wielu interesujących anegdot o trujących roślinach, niebezpiecznych 

zwierzętach, a także bardzo zmiennej pogodzie. Z bliska mogliśmy zaglądnąć w oczy piranii, 

próbować nosić towary na głowie oraz sprawdzić, jak posługuje się maczetą.                          Z 

zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o pająkach dużych jak dłoń, barwnych egzotycznych 

ptakach, wszechobecnych i niebezpiecznych wężach, delfinach Inia, jedzeniu larw, pieczonych 

mrówek, łowieniu piranii na obiad czy kulturze i codziennym życiu Indian. Swoją przygodę 

zakończyliśmy w Belém – mieście położonym w potężnej delcie Amazonki. Taka forma 

poznawania świata jest naprawdę ciekawa. Jednak cały sukces spotkanie to zawdzięcza panu 

Samuelowi, który był doskonale przygotowany, zasypał nas ogromem informacji przekazanych 

w interesujący sposób i bez problemu nawiązał z nami kontakt. Była to bardzo interesująca 

lekcja geografii, z której każdy uważny słuchacz wyniósł wiele przydatnej wiedzy. 

  

22 marca w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyły w nich drużyny z 4 szkół podstawowych: 

z Kasinki Małej (SP nr 1 i SP nr 2), Kasiny Wielkiej, Łostówki i 4 gimnazjów: z Kasinki 

Małej, Kasiny Wielkiej, Mszany Górnej, Raby Niżnej. Honorowy patronat nad turniejem objął 

Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba. Zawody zostały przeprowadzone pod czujnym 

okiem Podkomisarza Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – Daniela Struga. 

Prawidłowy przebieg turnieju zapewniła grupa sędziów wyłoniona spośród opiekunów 

zespołów. O sprawną organizację zawodów zadbali Pani Dyrektor Anna Piwowarska oraz 

nauczyciele - Małgorzata Kuziel, Izabela Obajtek, Paweł Gargas i Łukasz Szlachetka. Nasze 

drużyny zajęły pierwsze miejsca w obu kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja) i wezmą 

udział w eliminacjach powiatowych 25 kwietnia. Ponadto w kategorii indywidualnej I miejsce 

wywalczył Jakub Kotarba (SP), II miejsce – Weronika Leżańska (Gimnazjum), a III - Jan 

Stożek (Gimnazjum).  

Skład drużyny SP: Otylia Płoskonka, Karolina Szczęsnowska, Dawid Boduch, Jakub 

Kotarba. Skład drużyny Gimnazjum: Weronika Leżańska, Filip Stożek, Jan Stożek. 

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, a indywidualni tryumfatorzy medale ufundowane i 

wręczone przez Wójta Gminy Mszana Dolna. 

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki! 

 

 

 

 

 

 



Historia naszej szkoły 

część II (lata 1939-1982) 

 
 

Okres od 01.09.1939 r. do 28.01.1945 r. to lata okupacji hitlerowskiej. Oświata i kultura 

polska były systematycznie tępione. Zlikwidowano uczelnie średnie i wyższe, wymordowano 

elitę umysłową Polski. Szkolnictwo powszechne zaś miało przygotować jedynie kadry 

robotników dla Rzeszy. Ale właśnie na gruncie oficjalnej szkoły powszechnej w ramach 

jawnego i dozwolonego nauczania, nauczyciel polski dokonał wiele i to jest jego niezaprzeczalną 

zasługą. Ponadto brał on udział w nauczaniu tajnym, narażając życie. Także ośrodek tajnego 

nauczania powstał w Mszanie Dolnej i oddziaływał na całą okolicę. W Kasince Małej tajne 

nauczanie prowadzili nauczyciele Stanisław Szczerba i Maria Skrzat. 

Nauka w szkole rozpoczęła się 02.10.1939 r., po zakończeniu działań wojennych i po 

naprawieniu uszkodzeń budynku szkolnego. Większym zniszczeniom uległy urządzenia 

wewnętrzne szkoły i pomoce naukowe. Splądrowały je i zawłaszczyły wkraczające wojska 

hitlerowskie. W pierwszych miesiącach nowe władze szkolne wydały zarządzenie oddania 

wszystkich podręczników. Oddano jednak zaledwie niewielką część, a resztę nakazano dzieciom 

ukryć w domach. W późniejszych latach wiele nowych podręczników, szczególnie do historii i 

języka polskiego, dostarczał ośrodek tajnego nauczania. Nauczyciele bowiem stanęli do pracy w 

szkole z myślą służenia społeczeństwu polskiemu i nie załamali się pomimo prześladowań, 

szykan, przykładów bestialskiego obchodzenia się z aresztowanymi kolegami. Jak zanotowano 

w kronice szkolnej: Nauczycielstwo pracowało ofiarnie o „głodzie i chłodzie”, wyprzedając 

resztki ocalałego własnego mienia – „pensja” bowiem nauczycielska nie wystarczała na kupno 1 

kg tłuszczu.  

Uczniowie przez cały okres wojny uczęszczali do szkoły regularnie, nie tracąc żadnego roku. 

Dłuższych przerw w pracy szkoły nie było, poza kilkoma spowodowanymi brakiem opału w 

ciężką, mroźną zimę. Nawet pacyfikacja wsi we wrześniu 1944 r. nie zahamowała normalnego 

biegu życia szkoły. Uczniowie pod koniec każdego roku szkolnego otrzymywali świadectwa w 

języku polskim i niemieckim. 

W 1945 r. po kilkudniowych intensywnych operacjach wojennych na terenie Kasinki Małej, 

podczas których wieś kolejno zmieniała posiadaczy, w dniu 29.01. wojska armii 

sprzymierzonych definitywnie zajęły wieś. W czasie działań spłonęło doszczętnie kilkadziesiąt 

gospodarstw, a wiele odniosło poważne uszkodzenia. Ucierpiała również szkoła. Spalono płot 

wokół budynku, zniszczono dach, studnię, zdemolowano urządzenia wewnętrzne szkoły. Po 

prowizorycznym naprawieniu uszkodzeń rozpoczęto normalne zajęcia w dniu 12.02.1945 r.  

W maju obchodzono uroczyście Święto Odrodzonej Szkoły Polskiej z udziałem uczniów, 

rodziców, którzy tłumnie przybyli, aby nawiązać znowu bliski kontakt ze szkołą i 

zamanifestować swą radość. Szkoła polska wkroczyła na nową drogę rozwoju. Pierwsze Święto 

Zmarłych w wolnej Polsce było hołdem złożonym pamięci bohaterów poległych w walce za 

ojczyznę. Społeczność kasinczańskiej szkoły wzięła w tym święcie czynny udział. 

W 1946 r. założono w szkole Drużynę Harcerzy. Nauczyciele w dniach 14-16.02.1946 r. 

przeprowadzili pierwszy po wojnie sumaryczny spis ludności. 

Kolejne lata upłynęły pod znakiem dalszej planowej pracy wychowawczej, dydaktycznej, 

administracyjno-gospodarczej i oświatowo-społecznej. Nadrabiano zaległości, jakie powstały w 

tych dziedzinach w czasie okupacji. Ponieważ budynek szkolny, jakkolwiek odnowiony i 

przystosowany do potrzeb nauczania, nie mógł pomieścić dużej liczby dzieci (250), 

postanowiono zrealizować plan, który powstał z inicjatywy kierownika szkoły Stanisława 

Szczerby już przed wojną - rozbudowy lokalu szkolnego, w szczególności wykonanie poddasza. 

Mieszkańcy Kasinki chętnie zobowiązali się sfinansować tę budowę, zarówno świadczeniami 

pieniężnymi, jak i w materiale i robociźnie. Gmina również zapewniła pewną pomoc w ramach 

budżetu szkolnego. W stosunkowo niedługim czasie, już drugi raz w dobie powojennych 

zniszczeń i ogólnej ciężkiej sytuacji kraju, mieszkańcy wsi zdobyli się na poważny wysiłek, nie  

 



czekając na pomoc z zewnątrz i nie żałując trudu, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki 

zdobywania wiedzy i dodając w ten sposób swoją cegiełkę do wielkiego dzieła odbudowy 

Polski. Nauczyciele poświęcali pracy godziny popołudniowe, organizując kursy w zakresie 

siedmioklasowej szkoły podstawowej. Drużyna Harcerska zorganizowała własną świetlicę, 

urządzała festyny, a uzyskane fundusze przeznaczano na zakup pomocy dydaktycznych. 

Działało prężnie Szkolne Koło Młodzieży PCK, które zajęło się w szczególności zagadnieniem 

higieny osobistej uczniów i kultury życia codziennego oraz pomocą w nauce słabszym uczniom.     

W 1947 r. szkoła w Kasince Małej stała się szkołą siedmioklasową, a w 1966 – ośmioklasową. 

Absolwenci po zdaniu egzaminów kontynuowali naukę w szkołach średnich, takich jak Liceum 

Pedagogiczne, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Przedszkoli, Szkoły Zasadnicze górnicze i 

hutnicze. W 1960 r. zorganizowano w Kasince dwuletnią szkołę rolniczą. Nauczyciele brali 

czynny udział w pracach przygotowawczych do wyborów do rad gromadzkich.     

W szkole odbywały się wszystkie uroczystości państwowe obowiązujące młodzież szkolną w 

tym czasie, m.in. rocznice Oswobodzenia Warszawy, Święto Wojska Polskiego, Dni Oświaty, 

Książki i Prasy, Święto Pokoju, rocznice Rewolucji Październikowej, a nawet rocznice urodzin 

Józefa Stalina. Uroczyście obchodzono Święto Pracy, uczniowie brali udział w pochodach i 

defiladach organizowanych z tej okazji w Mszanie Dolnej. Nauczyciele podejmowali akcję 

zwalczania analfabetyzmu, organizując kursy przy szkole. W trosce o zdrowie młodzieży 

przeprowadzano szczepienia ochronne, badania lekarskie, każdemu dziecku założono kartę 

zdrowia. Źle odżywionych, słabych uczniów kwalifikowano na wczasy dziecięce.  

W 1949 r. Stanisław Szczerba założył w Kasince Małej przedszkole, którego pierwszą 

kierowniczką była Kazimiera Niedośpiał. Wówczas uczęszczały do niego przede wszystkim 

dzieci robotników (przeważnie biedniejsi mieszkańcy wsi), którzy pracowali przy budowie 

odcinka drogi państwowej Mszana Dolna – Lubień. Przedszkole początkowo mieściło się w 

prywatnym domu p. Śliwińskiej. Było to przedszkole 5-godzinne, a 05.05.1964 r. zostało 

przekwalifikowane na 9-godzinne. 20.08.1964 r. przedszkole zmieniło lokum, przeniosło się do 

p. Marii Mrażek i funkcjonowało w tym budynku do 31.08.1989 r.  

Ważnym wydarzeniem w życiu całej wsi były obchody 20. i 30. rocznicy Strajku Chłopskiego. 

Na uroczystość w 1957 r. przybył I sekretarz KP PZPR Władysław Gomułka, Józef 

Cyrankiewicz i wielu przedstawicieli partii i rządu. Cała uroczystość miała miejsce na placu 

przed osiedlem Szczypki, gdzie chłopi zginęli w czasie Strajku. Z tej okazji wieś doczekała się 

elektryfikacji. W 30. rocznicę Strajku czynem społecznym i z pomocą zakładów pracy 

wystawiony został pomnik dla uczczenia pamięci poległych chłopów. W uroczystości wzięli 

udział przedstawiciele rządu, ZSRR, wojewódzkich, powiatowych i gromadzkich organizacji 

społecznych oraz delegaci różnych zakładów pracy z całego województwa. 

W latach 1950-1970 kierownikiem szkoły była Maria Skrzat, długoletnia nauczycielka, 

zatrudniona w Kasince Małej od 1923 r. W 1970 r. kierownictwo objęła Józefa Widzisz, która 

przeniosła się na własną prośbę do tutejszej szkoły w 1969 r., rezygnując z objęcia kierownictwa 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej. Podjęła się ona kolejnego remontu szkoły – 

wykonano wówczas nowe podłogi, piece, lamperie we wszystkich salach lekcyjnych. Budynek 

został wewnątrz i na zewnątrz otynkowany i odmalowany. Kierownik Józefa Widzisz starała się 

o pozytywne załatwienie parceli pod budowę nowej szkoły, mając nawet fundatora w zakładzie 

Fabryki Samochodów na Żeraniu. Okazało się to jednak niemożliwe do zrealizowania. Sprawa 

budowy nowej szkoły przybrała pomyślny obrót dopiero w 1982 r., kiedy kierownictwo szkoły 

objęła Zofia Żak.   

 

Oprac. Dorota Borowiec 

                                                                                                         (na podstawie kroniki szkolnej) 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Wywiad z Panią Marią Dudzik, byłą nauczycielką 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej  

Ewelina Myszogląd: Jak wyglądała niegdyś szkoła, jakie były warunki pracy?  

Pani Maria Dudzik: W latach siedemdziesiątych pracowałam w tzw. izbach wynajętych         u 

gospodarza. Były to klasy łączone. Toaleta była na polu. Boisko to skrawek małego podwórka, 

obok studnia, z której czerpało się wodę. Dzieci spędzały czas na tym małym podwórku. 

Dziewczynki wymyślały różne zabawy, a chłopcy grali w jedyną piłkę, jaka była w szkole. 

Biblioteka liczyła około 40 pozycji. Oprócz stojącego liczydła nie było żadnych pomocy 

dydaktycznych, pomimo takich warunków dzieci uczyły się dobrze, kto chciał kończył studia.  

E.M.: Czy miała Pani jakieś specjalne metody nauczania?  

M.D.: Metody pracy były stare, ale sprawdzone.  

E.M.: Jak pracowało się Pani z młodzieżą?  

 

M.D.: Z młodzieżą pracowało mi się bardzo dobrze. Była to młodzież przede wszystkim dobrze 

wychowana. Z takimi dziećmi była radość pracować. Był szacunek do rodziców, księdza, 

nauczyciela.  

 

E.M.: Jakiego przedmiotu Pani uczyła?  

 

M.D.: Wówczas uczyłam klasy młodsze.  

 

E.M.: Jakie były Pani codzienne obowiązki szkolne?  

 

M.D.: Do moich codziennych obowiązków należało nauczyć dzieci czytać, pisać, wypożyczać 

książki. Nauczyć piosenek patriotycznych. Było trochę plastyki, prac ręcznych. Nie było 

żadnych wycieczek autokarowych. Nie było telefonu, by móc coś zorganizować. 

  

E.M.: Czy dużo uczniów nie przechodziło z klasy do klasy?  

 

M.D.: W tym czasie dużo osób nie przechodziło z klasy do klasy i był to błąd. Z doświadczenia 

wiem, że nic to nie dało. 

  

E.M.: Czy robiła Pani dużo sprawdzianów?  

 

M.D.: Sprawdzianów było mało, gdyż dzieci były odpytywane na bieżąco.  

 

E.M.: Ile było klas?  

 

M.D.: Były klasy I + II, II + III  

 

E.M.: Ilu było uczniów?  

 

M.D.: Uczniów było około 40.  

E.M.: Czy pamięta Pani któregoś z nich?  

 

M.D.: Prawie wszystkich pamiętam, najbardziej tego, którego wychowywała babcia z wujkiem. 

Jego otoczyłam szczególną opieką, bo bardzo jej potrzebował. Już nie żyje…  



 

E.M.: Czy pamięta Pani któregoś ze swoich nauczycieli?  

 

M.D.: Pamiętam, uczyły mnie 2 wujenki Polańskie, które tam pracowały. Bardziej lubiłam 

żyjącą jeszcze wujenkę Hanię Polańską.  

 

E.M.:  W ilu szkołach Pani uczyła?  

 

M.D.: Uczyłam w 4 szkołach.   

 

E.M.: Dużo Pani pytała? 

  

M.D.: Pytałam średnio, nie była to metoda mojego nauczania. 

 

E.M.: W jakich latach Pani pracowała? 

  

M.D.: Pracowałam w latach 1972-2004.  

 

E.M.: Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Pani Maria Dudzik 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z Oliwią Myszogląd i Krystianem Cieżakiem. Szóstoklasiści razem 

grają w rugby i zgodzili się udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań. 

Ewelina: Od jak dawna gracie w rugby? 

Oliwia: Trzy lata. 

Krystian: Od czwartej klasy, czyli trzy lata. 

E.: Która drużyna jest dla Was najsilniejszym 

przeciwnikiem? 

O.: Kurowice. 

E.: Czy nawiązaliście jakieś znajomości z zawodnikami innych drużyn? 

O.: Poznałam wielu ciekawych ludzi, praktycznie z całej Polski. 

K.: Dużo tych znajomości, na przykład moi koledzy z Lubnia, z którymi gram w Gorcach. 

E.: Ile odnieśliście zwycięstw? 

K.: Około 10. 

E.: Jakie są Wasze największe osiągnięcia? 

O.: Dwa razy mistrzostwo Polski i raz wicemistrzostwo. Przeszkodziły nam Kurowice! 

E.: Co najbardziej lubicie w tym sporcie? 

O.: Najbardziej lubię rywalizację i emocje. 

K.: Chyba jest to chęć wygranej i kolejnych osiągnięć. 

E.: Czy macie jakieś inne zainteresowania? 

O.: Piłka nożna. Gram w Myślenickim klubie „Respekt 

Myślenice”. 

K.: Dobrze mi idzie matematyka, ale nie jest ona moim szczególnym zainteresowaniem. 

E.: Czy macie jakieś ciekawe przeżycia związane z rugby? 

O.: Podczas jednych zawodów telewizja przeprowadzała ze mną wywiad. Niesamowite 

przeżycie. 

K.: Graliśmy w rugby na szarże. Jeden z przeciwników kopnął mnie w kostkę i musiałem zejść 

z boiska. W pierwszej połowie przegrywaliśmy 2:0, a w drugiej już mogłem wrócić do gry. 

Nim się obejrzałem, pod koniec drugiej połowy przyłożyłem 3 razy i wygraliśmy 3:2. Jestem z 

siebie dumny. 

E.: Kto jest kapitanem Waszej drużyny? 

K.: Kapitanem jestem ja, na zmianę z moim kolegą z klasy - Dawidem Boduchem. 

E.: Jaki jest skład Waszej drużyny? 

O.: Ja, Chomik, Dawid Boduch, Dawid Leżański, Karolina Szczęsnowska, Kuba Kotarba i 

Wojtek Stożek. 

E.: Dziękuję, życzymy powodzenia i dalszych sukcesów. 



Czy wiesz, że… 
 

1. Śnimy tylko o tym, co jest nam znane  

Nasze sny często pełne są anonimowych osób, które we śnie odgrywają jakąś rolę. Jednak co 

ciekawe, nasza psychika nie tworzy tych osób z wyobraźni – są to prawdziwi ludzie, których 

ujrzeliśmy w swoim życiu, ale mogliśmy widzieć ich np. tylko przez ułamek sekundy, nie 

pamiętając ich w ogóle. Goniący cię morderca z twojego wczorajszego snu może tak naprawdę 

być motorniczym z autobusu, którym jechałeś 5 lat temu. Przez całe swoje życie widzimy setki, 

tysiące różnych twarzy, nie pamiętając ich na poziomie świadomym, jednak w snach czasami 

wyłaniają się z zakamarków pamięci, a nasz mózg nadaje im pewien symboliczny charakter.  

   

2. Osoby rzucające palenie częściej mają sny emocjonalne  

Osoby uzależnione od nikotyny przez długi czasu, w momencie gdy rzucają nałóg, są znacznie 

bardziej podatne na sny emocjonalne niż przed rzuceniem palenia. Wyniki badań wskazują, że 

spośród 293 rzucających palenie od 1-4 tygodni, 33 % zanotowało co najmniej jeden sen o 

paleniu. W większości snów, motywem przewodnim była sytuacja, w której zostały przyłapane 

na paleniu, w związku z czym osoby te odczuwały wstyd, wyrzuty sumienia albo wpadały w 

panikę. Natomiast w przypadku osób dalej palących pojawia się to tylko u 3% śniących.  

 

3. W trakcie snu jesteśmy sparaliżowani  

Wierz lub nie, twoje ciało podczas snu jest unieruchomione – głównym powodem, dla którego 

tak się dzieję, jest zapobiegnięcie wykonywania czynności, które robisz we śnie, ponieważ twój 

organizm mógłby doznać poważnych obrażeń. Podczas snu ośrodek nerwowy wysyła hormon 

do centralnego układu nerwowego, co powoduje unieruchomienie ciała i zrelaksowanie, a w 

efekcie pewnego rodzaju paraliż.  

   

4. Sny nie są o tym, o czym są  

Jeżeli śnisz o czymś konkretnym, często jest to symbolem czegoś innego. Sny tłumaczą nam 

schemat naszej psychiki w bardzo skomplikowanym języku symboli. Nasza podświadomość w 

trakcie snu jest pośrednikiem pomiędzy myślami świadomymi a ich wizualizacją. Próbuje 

porównać sen co czegoś innego, co jest dla niej podobne, jednak podczas tej transmisji obraz 

ulega zniekształceniu. Stąd też w snach pojawiają się różne dziwactwa, które na jawie wydają 

nam się całkowicie niedorzeczne. Dlatego też, jeśli już postanowisz skorzystać z sennika, 

pamiętaj, że nie każda rzecz, która ci się przyśniła, musi mieć przypisane znaczenie. 

Interpretując sny, zwróć uwagę przede wszystkim na kontekst życiowy.  

 

 

 



Krzyżówka 

1. Terytorium oddzielone granicami, zamieszkane przez trwałą wspólnotę ludzi. 

2. Środek stylistyczny polegający na zastosowaniu innej niż zazwyczaj 

kolejności wyrazów. 

3. Zakład produkcyjny, w którym produkcja złożonego  produktu odbywa się 

ręcznie i oparta jest na podziale pracy przez pracowników. 

4. Prawo do wolności. Gwarantuje ona obywatelom wolność. 

5. Miasta zakładane zgodnie z tym kodeksem miały prostokątny rynek i 

regularną sieć ulic, przecinających się pod kątem prostym. 

6. Umożliwia dostarczanie do organizmu tlenu i usuwa z niego dwutlenek 

węgla. 

7. Głosowanie bezpośrednie ludzi w sposób demokratyczny. Bierze w nim 

udział każdy obywatel.  

8. Zbiór zasad poprawnego zachowania w internecie. 

9. Zbiór wielu jednakowych atomów tworzących daną substancję. Posiadają 

tę samą liczbę protonów. Jest ich 118 z czego 91 występuje naturalnie w 

przyrodzie. 

Osoba, która jako pierwsza zgłosi swoją odpowiedź, dostanie ocenę z 

przedmiotu, z którym hasło jest związane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

       

        

            

          

                  

               

           

          

           



Kącik refleksyjny… 

Modlitwa codzienna 

Przez cały dzień dzisiejszy postępuję tak, jak należy: 

 Nie złościłem się 

 Nie byłem chciwy ani samolubny 

 Zazdrosny ani uszczypliwy 

 Nie piłem alkoholu 

 Nie paliłem papierosów 

 Nawet ani razu dziś nie skłamałem 

Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. 

Ale Drogi Panie Boże, 

Za chwilę zamierzam wstać z łóżka 

I od tej pory będę potrzebował Twojej pomocy… 

  

Modlitwa optymisty 

Dziękuję za: 

 Bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół 

 Podatki, które muszę płacić, bo to oznacza, że mam pracę 

 Trawnik, który muszę skosić, okna, które trzeba umyć, bo to oznacza, że mam dom 

 Ubranie, które jest troszeczkę ciasne, bo to oznacza, że mam co jeść 

 Cień, który patrzy, kiedy pracuję, bo to oznacza, że jestem na słońcu 

 Ciągłe narzekanie na rząd, bo to oznacza, że mamy wolność słowa 

 Duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło 

 Panią, która siedzi za mną w kościele i drażni mnie swoim śpiewem, bo to oznacza, że 

słyszę 

 Stosy rzeczy do prania i prasowania, bo to oznacza, że moi ukochani są blisko 

 Budzik, który odzywa się każdego ranka, bo to oznacza, że żyję 

  Zmęczenie i obolałe mięśnie pod koniec dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny 

 

 



Nasze własne teksty 

„Kodlak poprawił pawie pióro przy kapeluszu, wziął głęboki wdech i ruszył w kierunku Sali 

Audiencyjnej. Wewnątrz zastał jedynie sługę, który bez słowa wstał i zaczął prowadzić 

posłańca przez labirynt pałacowych korytarzy. Przystanął dopiero przed niepozornymi 

drewnianymi drzwiami. Kodlak przeszedł przez nie i mimo panujących wewnątrz ciemności 

rozpoznał siedzącą za niewielkim biurkiem postać. Kobieta wyglądała na 30-latkę, lecz miała 

tak naprawdę grubo po czterdziestce. Twarz lekko wydłużona, karnacja trochę zbyt ciemna jak 

na standardy ówczesnej mody, pasowała jednak do pięknych oczu w kolorze bursztynu. Włosy 

natomiast, ciemnobrązowe, spadały bezwładnie na dekolt, zapięte przez niewielką srebrną 

spinkę, zdecydowanie zbyt ubogą jak na królową. 

-Witaj Pani! – Kodlak dworsko ukłonił się, zdejmując kapelusz. 

- Czego się dowiedziałeś? – głos miała słodki, miły dla ucha, ale bez problemu można było w 

nim wyczuć nutkę władczości i zniecierpliwienia.  

- A więc droga Królowo, tak jak mówią wszyscy dworscy magowie, druidzi, alchemicy i inni 

szarlatani, życie Istoty zagraża życiu Księcia. Istota jest czymś w rodzaju pasożyta, wysysa siłę 

życiową z Panicza. Jedynym sposobem na zatrzymanie tego procesu jest zabicie Istoty. 

-To weź ludzi i idź to zrób! – w głosie Królowej wyraźnie rysował się niepokój, wszakże 

rozchodziło się o jej syna i następcę tronu. 

- Moi ludzie to zrobią. – słowa te zabrzmiały z drugiego końca pokoju. 

Kodlak nie zwrócił wcześniej uwagi na siedzącego w kącie mężczyznę. Ubrany w czarny 

płaszcz i białą koszulę wpatrywał się spod kaptura wprost w oczy posłańca. Tylko jedna osoba 

miała prawo zachowywać się tak w obecności Monarchini. Abbat Elyser, kapitan Gwardii 

Królewskiej, odznaczony wieloma orderami, adoptowany syn Królowej. Abbat słynął z wręcz 

fanatycznego oddania swojej przybranej matce, do tego genialny dowódca i żołnierz, idealny 

materiał na ochroniarza. 

-Sir, jestem zmuszony jednak odmówić, do tego zadania mam już wyznaczoną osobę. 

- Osobę? Jedną? To coś wybiło cały pluton, a ma sobie z tym poradzić jeden człowiek?! 

- Problemem nie jest zabicie Istoty, ale jej odnalezienie. – Kodlak zrobił pauzę, sprawdzając 

czy współrozmówcy go słuchają, po czym kontynuował – Przyjęła ona postać człowieka, 

mężczyzny i teraz pnie się po szczeblach kariery w Montemaldo. Nazywają go Kapralem. 



Królowa westchnęła,  Abbat  przeklął  pod nosem. Oboje zrozumieli powagę sytuacji. 

Montemaldo nie było zwykłym miasteczkiem, nad którym sprawowali władzę jacykolwiek 

urzędnicy. Mimo że oficjalnie leżało na terytorium Zjednoczonych Królestw Abisyli i Lywi, to 

w żadnym stopniu nie należało do domeny Królowej. Stolica północnego półświatka nie 

respektowała niczyich rozkazów, rządząc się własnym prawem i własną hierarchią. W 

Montemaldo rządziła trójka ludzi: przywódca zbrojnych band, napadających na kupców z 

południa, Buster Malcolm, kontrolujący przemyt na całym Terytorium, a teraz najwyraźniej 

dołączył do nich ów Kapral. 

- Potrzebujemy kogoś stamtąd, kogoś, kto znajdzie tego całego Kaprala i go zlikwiduje. Ty już 

z pewnością kogoś masz. – Abbat spojrzał na posłańca. 

- Mam. Jutro będziesz mógł z nim porozmawiać. – Na twarzy Kodlaka pojawił się lekki 

uśmiech. Był podekscytowany. 

  

- Zostaw głupi śmieciu! Jeszcze raz mnie tkniesz, a pożałujesz! – reakcja Mertensa na kolejne 

pchnięcie strażnika była bardzo pochopną decyzją. Dostał dwa razy. W brzuch i w twarz, z 

rozciętego policzka zaczęła płynąć cienka stróżka krwi. 

 Mertens z pewnością  odwdzięczyłby się za takie traktowanie, ale spętane ręce i worek na 

głowie skutecznie to uniemożliwiały. Zabrano go z królewskiego więzienia w Tadach trzy dni 

temu. Obudzono w nocy, bez słowa wpakowano do wozu. Jechali szybko, postoje robili tylko 

po to, by zmienić konie. Po co go tu przywieźli? Egzekucja? Nie, zrobiliby to na miejscu.  

- Stój! – głos strażnika wybił go z przemyśleń. Usłyszał tylko pisk otwieranych drzwi i głos, 

głos który dobrze pamiętał: 

- Posadźcie go tutaj i, na Boga, zdejmijcie mu to z głowy! 

- Zawsze myślałem, że jesteś ateistą, Abbacie. – w słowach Mertensa pojawiła się nieukrywana 

nuta pogardy. Dobrze pamiętał, jak przed dwoma laty ludzie w mundurach Gwardii 

Królewskiej wbiegli do jego rodzinnego domu w Almat, jak zabrali jego młodszą siostrę, a 

jego samego skuli. Pamiętał, jak miesiąc później podczas próby odbicia go, zginął jego starszy 

brat. Pamiętał, jak ludzie z jego grupy byli zakuwani na jego oczach, a on był bezsilny. 

- Mertens von Elinver, pseudonim Słowik, przywódca zbrojnej, bandyckiej grupy, zwanej 

Hanzą Słowika. Złapany rok temu i skazany na dożywocie w więzieniu w Tadach. Powiedz mi, 

mój drogi, jak podróż? – Abbat wyszczerzył się tak, że jedynym marzeniem Metensa było 



wybicie mu jedynek. – Może jednak sprawy osobiste zostawimy na później. Mam dla ciebie 

propozycję. 

- Jeśli mam wbić ci sztylet między żebra i patrzeć jak zdychasz, to wchodzę w to, jeśli to 

cokolwiek innego, to jestem zmuszony odmówić.  

Abbat wybuchł gromkim śmiechem, po czym spojrzał na swojego więźnia i rzekł jedno słowo: 

- Zawiśniesz. 

- W swoim życiu miałem wisieć już wiele razy. 

- Ale nigdy obok swojej siostry... 

Mertens rzucił się w kierunku rozmówcy, ale stojący strażnik zmusił go do pozostania na 

miejscu. Abbat natomiast kontynuował: 

- Musisz kogoś znaleźć i zabić, czyli to, co robiłeś dawniej. W swoim drugim domu, w 

Montemaldo. Zgodzisz się, ty i twoja siostra będziecie wolni, żyjąc długo i szczęśliwie. 

Odmówisz, umrzecie. To jak będzie? 

Mertens nie myślał długo, wiedział, że nie może ufać temu żołnierzykowi, ale nie miał wyboru. 

Życie jakiegoś niewygodnego dla władzy człowieka za życie jego i jego siostry. Możliwa 

odpowiedź była tylko jedna: 

- Jak ma na imię? Kim jest? Potrzebuję wyposażenia i ludzi, moich ludzi z mojej hanzy. Gdzie 

jest moja siostrzyczka, gdzie jest Izabela? 

- Spokojnie, na wszystko uzyskasz odpowiedzi, w swoim czasie. – Abbat wstał i ruszył w 

kierunku wyjścia. 

- Jeszcze jedno. – Mertens obejrzał się na wychodzącego Gwardzistę. – Gdzie tu można się 

ogolić? 

 

J. C. 

 

 

 

 

 



 

 

              Zaopiekuj się serduszkiem  

Spadają serduszka z nieba, 

Do kogo należą nikt nie wie… 

Idę zaciekawiona na wprost, 

A one na przekór odchodzą. 

Czyż nie zasługuję, aby je 

poznać? 

Tylko jedno, bardzo malutkie, 

Kieruje swój cudny lot ku mnie… 

 

 

Spadają serduszka z nieba, 

Jedno spoczęło na mej dłoni, 

A ona przecież zimna jak lód! 

A ono takie cieplutkie… 

Nie zasłużyłam na opiekę 

Takiego wspaniałego ,,ktosia”. 

Czy człowiek potrafi się 

zmienić?                     

Spadają serduszka z nieba, 

Ciekawe, ile rzeczy wiedzą? 

Może poznały ludzi lepiej,  

I są wszechstronnie 

uzdolnione… 

Może nie popełniają błędów, 

Nie błądzą tak jak ja w życiu… 

Czy każdy dostaje to samo? 

Jedno jest pewne - one tu są 

I  na zawsze już będą przy nas. 

Agata Jakubiak 

 

 

Kiedy usta milkną 

Kiedy usta milkną… 

Jestem tak szczęśliwa! 

Nie trzeba wielu słów… 

Wystarczy twój uśmiech 

I to, że tu jesteś.  

 

Wciąż zerkam na Ciebie 

I myślę, jak to jest… 

Rozumiem, co mówisz, 

A przecież nie słyszę,  

Bo usta wciąż milczą. 

 

To twoje spojrzenie… 

Wyjątkowo ciepłe… 

Wywołuje mój śmiech. 

Dziękuję, że jesteś… 

 

 

Czuję się szczęśliwa! 

 

I wiem, że nią jestem,  

Bo mam Cię tuż obok. 

Proszę, zostań wiecznie, 

Jesteś w mym sercu, 

W myślach i duszy. 

 

Proszę, by te chwile, 

Gdy stoisz tak blisko, 

Mogły być wiecznością! 

 

 

 

Nie trzeba wielu słów…  

Wystarczy twój uśmiech  

I to, że tu jesteś… 

Przy Tobie nic nie jest 

Straszne,  

Trudne, 

Złe. 

 

A usta niech milkną,  

Bo teraz już wiem, 

Że nie zawsze muszą 

wiele mówić. 

Czasem wystarczy, gest… 

 

 

               Agata Jakubiak 



Wypowiedz się … 
 
 
Którą porę roku lubisz najbardziej? 

 

Moją ulubioną porą roku jest lato. Sądzę, że większość uczniów najbardziej 

lubi lato. Wiąże się to oczywiście z wakacjami, które przypadają właśnie w tę 

porę roku. Dni są długie i ciepłe. Gdy tylko mogę, chodzę nad rzekę lub jeżdżę na 

baseny. Lato to świetna pora na wycieczki rowerowe i piesze. Razem ze 

znajomymi lubimy palić ogniska. W powietrzu czuć wtedy zapach świeżo 

skoszonej trawy, a zewsząd słychać śpiew ptaków. Bezchmurne niebo, pięknie 

widać gwiazdy. Wychodzę wtedy na dwór i w ciszy przyglądam się niebu. W 

ogródku rosną truskawki, wiśnie i czereśnie, na polanach poziomki. Na rabatach 

kwitną kolorowe kwiaty, w lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Wszędzie 

słychać roześmiane dzieci, cała natura jest w pełni życia. Ja też wtedy czuję się 

wspaniale. U schyłku lata czuję lekką nostalgię. Już wtedy zaczynam tęsknić za 

moją ulubioną porą roku.                          

 

 

                                                                                                Ewelina Myszogląd 
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