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                  Witamy Was serdecznie!!!! 

Przed nami kalendarzowa wiosna, co oznacza, że zaczyna  

się gorący okres w życiu uczniów i nauczycieli- 

przygotowania do Egzaminu ÓSMOKLASISTY! 

Mamy nadzieję, że lektura naszej Gazetki pozwoli się  

Wam choć na chwilę się odprężyć. Życzymy miłej lektury. 
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Wielki Post 

W kościele chrześcijańskim to 

czterdziestodniowy okres pokuty 

przed Wielkanocą. W Kościele 

Katolickim Wielki Post rozpo-

czyna się w Środę Popielcową i 

trwa 40 dni bez niedziel - do 

Niedzieli Palmowej.   

Tradycje Wielkiego Postu: 

Wielki Post rozpoczynał się od 

posypania głów popiołem, roz-

dania ubogim resztek zapust-

nych biesiad i schowania do szaf 

balowych toalet. 

W czasie postu chleb smarowało 

się powidłem a nie masłem, lub 

maczano go w oliwie. Podawano 

śledzie bez śmietany, kawa rów-

nież była bez śmietany i bez cu-

kru, za to z palonych żołędzi. 

 Pito herbatę lipową, zamiast 

deserów podawano mało słodkie 

ciastka zwane "wiekuistymi", 

gdyż można je było jeść w pół 

roku po upieczeniu. 

• Kobiety na sześć tygodni zdobi-

ły się czarnymi agatami albo 

drobiazgami z hebanu i onyksu 

w srebrze. 

• W czas postu nie wypadało 

grać skocznych polek i mazur-

ków. Jeśli już, to smętne dumki i 

nokturny. 

• Zdarzało się, iż w czas postu 

dzieciom chowano zabawki zo-

stawiając tylko te najbardziej 

zniszczone, a zamiast baśni czy-

tano im żywoty świętych. 

W XIX wieku mężczyźni musieli 

wyrzekać się alkoholu i cygar. 

• Zalecano także powstrzymywa-

nie się od stosunków płciowych. 

Dlaczego Wielki Post trwa 40 

dni? 

Czas trwania Wielkiego Postu 

został ustalony na 40 dni na po-

czątku IV w., prawdopodobnie 

na pamiątkę 40-sto dniowego 

pobytu Jezusa na pustyni gdzie 

poszcząc kuszony był przez sza-

tana. Wtedy Duch wyprowadził 

Jezusa na pustynię, aby był ku-

szony przez diabła. A gdy prze-

pościł czterdzieści dni i czter-

dzieści nocy, odczuł w końcu 

głód. (Mt 4:1-2)Warto zauważyć, 

że liczba 40 występuje w Biblii 

dość często:Możesz spędził 40 

dni na górze Synaj. • Elijah wę-

drował 40 dni na górę Horeb. 

Potop spowodowany był 40 

dniowym deszczem. Wędrówka 

Żydów po ucieczce z Egiptu 

trwała 40 lat. Jonasz przepowie-

dział zniszczenie Niniwy w ciągu 

40 dni. 

Wielki Post  

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? 
 
Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w Stanach Zjednoczonych. Amery-
kanki zaczęły świętować przed pierwszą wojną światową, w 1909 roku. Dwa lata 
później zwyczaj przywędrował do Europy, najpierw do Austrii i Danii, potem do 
Niemiec i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w 1922 r. na pamiątkę fali marco-
wych strajków kobiecych w Sankt Petersburgu w 1917 r. W Polsce święto kobiet 
zostało zauważone dopiero po II wojnie, pasowało do socjalistycznej propagan-
dy. W zakładach pracy były życzenia i prezenty - rajstopy, mydełko albo kawa - i 
obowiązkowo samotny tulipan, którego każda pracownica musiała pokwitować. 
Centralne obchody święta kobiet zniknęły w 1993 roku, kiedy definitywnie znio-
sła je premier Hanna Suchocka. Dziś 8 marca świętują najchętniej przedszkola-
ki, przygotowując dla swoich wychowawczyń i mam piękne laurki. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA WSZYSTKICH PAŃ! 
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Wiosna, ach to ty… 

„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, wiosna, ach to 

ty!” Tak śpiewał Marek Grechuta, tak też każde-

mu z nas kojarzy się wiosna - z ciepłem, radością, 

coraz dłuższymi dniami pełnymi niesamowitych 

przygód. Wiosną wszystko jest magiczne, życie 

budzi się na nowo. więcej „bujamy” w obłokach, 

nie bierzemy do siebie wszystkiego „na serio”. I 

to w tej porze roku jest najpiękniejsze. 

„Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie 

jest wiosna –  

wszystko wkrótce zakwitnie”  

Trudno nie zgodzić się ze słowami niemieckiego 

poety Friedricha Ruckerta. Po chłodnej, mało 

przyjemnej zimie znów odkrywamy świat. Cieszy 

nas skrawek trawy widocznej spod topniejącego 

śniegu, śpiew ptaków, słońce. Pozbywamy się 

szalików, czapek i kozaków. Każdemu poprawia 

się humor, bo jak tu się nie cieszyć, gdy za ok-

nem wszystko śpiewa? 

Większość z nas utożsamia wiosnę z miłością. 

Wszyscy wiemy, że to właśnie wtedy zakochuje 

się najwięcej osób. Miłość z pąkami kwiatów, 

pierwszymi płomykami słońca w tle faktycznie 

wygląda nadzwyczaj zjawiskowo. 

Uczniom ta pora roku kojarzy się z wycieczkami 

szkolnymi, biwakami, beztroską i zbliżającymi się 

wakacjami. Wieczorne ogniska w gronie przyja-

ciół, długie spacery, możliwość biegania, grania 

w piłkę na zewnątrz i coraz mniej nauki powodu-

je, że młodzież czuje się wprost fantastycznie. 

Ostatnio natrafiłam na ankietę przeprowadzoną 

na jednym z portali internetowych. Pytanie 

było banalne : z czym kojarzy ci się wiosna; a od-

powiedzi przewidywalne.  

Mimo to poczułam optymizm. 

 Przecież za chwilę znów zaśpiewają ptaki, obu-

dzą mnie promyki słońca i pójdę na spacer. Co 

prawda trwało to krótko, bo następnego dnia 

spadł deszcz, ale przez moment byłam pewna 

wiosennej nadziei. 

Wstawanie o szóstej rano nie będzie oznaczało 

ciemnego pokoju i chęci pozostania jak 

najdłużej w łóżku. Grube swetry odejdą w nie-

pamięć, podobnie jak kurtki. Parasolki schowa-

ne zostaną w szufladzie do następnej jesieni. 

Nawet ludzie będą bardziej mili i radośni. 

Tak więc, gdy ujrzysz pierwsze oznaki wiosny, 

wyjdź na zewnątrz, nabierz świeżego powietrza 

do płuc i delektuj się wiosenną chwilą. Osobi-

ście mam zamiar tak zrobić, bo przecież przed 

nami coraz dłuższe i coraz cieplejsze dni… 

A to napawa optymizmem! 

**************************** 

Aforyzmy o kobietach 

Piękna kobieta podoba 
się oczom,  

 

Dobra kobieta - sercu.  

 

 Pierwsza jest klejnotem,  

 

 

Druga skarbem. 

 

Napoleon Bonaparte  

 

My rządzimy światem, a nami kobiety... 

Winston Churchill 
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Pyszne przepisy 

na  

małe co nieco 

 

Sałatka wiosenna 
Składniki: 
1/2 brokuła,1 puszka kukurydzy (3/4 szkl),1 duży 

pomidor, 1/2 czerwonej papryki 

 1/2 zielonej papryki ,pęczek rzodkiewek , 1 jajko go-

towane na twardo do dekoracji 

 SOS:  

 1/2 szklanki gęstego jogurtu naturalnego  

 1 łyżka siekanego koperku , 1 łyżeczka przyprawy 

typu wedeta, 1 duży ząbek czosnku 

Wykonanie: 

Brokuła dzielimy na różyczki i blanszujemy, czyli 

wrzucamy na wrzącą i osoloną wodę (+ kilka kropli 

octu), gotujemy 2-3 minuty, następnie przekładamy 

do miski z zimną wodą i hartujemy. Zimne różyczki 

odsączamy na sicie. Rzodkiewkę myjemy, kroimy w 

pół plasterki. Papryki myjemy, usuwamy gniazda 

nasienne i kroimy w kostkę. Kukurydzę odsączamy 

na sicie. Pomidora myjemy i kroimy w półksiężyce. 

SOS: jogurt mieszamy z posiekanym koperkiem, do-

dajemy przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku oraz 

vegetę. 

Wszystkie warzywa wrzucamy do miski i polewamy 

sosem. Mieszamy. Dekorujemy ćwiartkami jajka. 

 

 

Efektowny przekładaniec 

 z brzoskwiniami  
Biszkopt: 6 jajek, 1 szklanka cukru kryształu, 1 

szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pie-

czenia, 

Masa: 6 dag żelatyny, 4 łyżki cukru kryształu, 1 litr 

naturalnego jogurtu, 1 puszka brzoskwiń, herbatniki 

(albo galaretka) 

 Biszkopt: 1.Białka ubić, dodając cukier, żółtka, mąkę 

z proszkiem do pieczenia. Piec 30-40 min. w temp. 

170 stopni C.    

 

Masa: 1.Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilosci prze-

gotowanej wody. Brzoskwinie zmiksować wraz z so-

kiem na jednolita masę, dodać połowę rozpuszczonej 

żelatyny, wymieszać i tężejącą masę wylać na bisz-

kopt, wstawić do lodówki. Jogurt połączyć z cukrem, 

roztrzepać, dodać drugą połowę rozpuszczonej żelatyny i 

wylać na masę brzoskwiniową.  

2.Herbatniki ułożyć na tężejącej masie jogurtowej 

(można je nasączyć spirytusem). Zamiast herbatników 

na masę jogurtową można wylać tężejącą galaretkę. 

Wierzch ozdobić polewą czekoladową (niekoniecznie). 

 

ŻYCZYMY 

SMACZNEGO!!! 

***************** 

Dzień Kobiet  

w Polsce – dawniej  

i obecnie 

W Polsce święto było 
popularne w okre-
sie PRL. W latach 
70. do popularnych 

podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo 
ofiarowywano goździki i rajstopy, a póź-
niej tulipany. Z okazji tego dnia publikowano 
portrety kobiet różnych sektorów życia gospo-
darczego zgodnie z opinią Władysława Gomuł-
ki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której 
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli.  W zakła-
dach pracy czy szkołach był obchodzony obo-
wiązkowo. Była to okazja do uzupełniania bra-
ków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom 
takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, 
ścierka, mydło, kawa.  Świadczą o tym chociaż-
by tytuły ówczesnych artykułów: „Kobiety w 
szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla 
uczczenia swego święta”, „Tysiące kobiet stają 
w szeregach przodowników pracy”, „Kobiety 
uczczą swoje święto wzmożonym współzawod-
nictwem pracy”. Obecnie kobiety najczęściej 

otrzymują kwiaty lub słodycze. 
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Wiosna w aforyzmach, sentencjach,  

przysłowiach 

Przysłowia - krótkie, rymowane, zabawne. 
Znane od czasów najdawniejszych i chyba w 
każdym narodzie cieszyły się wielką popular-
nością. Pierwsze ich zbiory powstały już w sta-
rożytności. Za najstarszy w historii uznaje się 
"Księgę przypowieści", czyli aforyzmów biblij-
nych, stworzoną ponoć przez króla Salomona 
(X w. p. n. e.). W całej kulturze chrześcijań-
skiej, niewyczerpane źródło przysłów, mak-
sym, aforyzmów stanowi właśnie Biblia. W 
przysłowiach ludowych odnajdujemy wiele 
prognoz meteorologicznych, rad, praktycznych 
wskazówek dotyczących prac gospodarskich. 
Wraz z rozwojem w dziedzinie meteorologii i 
rolnictwa użyteczność tych przysłów się 
zmniejsza. Jednak ciągle stanowią one jeden z 
najciekawszych elementów tradycji folklory-
stycznych. 

Marzec w przysłowiach polskich 

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy 
wszystkich cieszy. 

Co w marcu urośnie, to w maju zmarznie. 

Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wio-
sna bywa. 

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, 
to nie ma urodzaju. 

Na świętego Grzegorza idzie zima do morza. 

Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok 
żyzny przed nami. 

Gdy na przełomie kwietnia i maja burze, to 
wróży nam urodzaje bardzo duże. 

Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie 
pustek w komorze. 

Jeśli na Wojciecha śnieg pada, co trzecia kopa 
siana na łąkach przepada. 

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie 
chłody się zapowiadają. 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do 
morza. 

 

Kobieta humorystycznie... 

Dziewczyna jest jak piec, 
W którym powoli piecze się baba 

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  

- Bo niełatwo znaleźć 11 kobiet, które chciałyby wystą-
pić w tych samych strojach 

 

Raz do roku jest taki dzień, 
Który przemija jak piękny sen... 
Wszystkie kobiety, panie i matki 

W dniu tym dostają pachnące kwiatki...  
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Kilka słów do mikrofo-
nu, czyli  wywiad z… 

Panią Elą Kramarczyk-
nauczycielką j. angiel-

skiego 

1.Jak pracuje się Pani u nas w szko-

le? 

Bardzo się cieszę, że podjęłam 

pracę w szkole podstawowej w 

Kopance. Jest to niewielka spo-

łeczność szkolna, a w związku z 

tym panuje tutaj dobra atmosfera. 

Nauczyciele i uczniowie są dla sie-

bie życzliwi. Oczywiście nie ozna-

cza to, że nie zdarzają się sytuacje 

trudniejsze czy problematyczne, 

ale ważne jest, że wszystkim zale-

ży, żeby takie sytuacje rozwiązy-

wać i robić to w przyjaznej atmos-

ferze. 

2.Jak długo uczy Pani języka angiel-

skiego? 

Języka angielskiego zaczęłam 

uczyć w 2005 r., natomiast pierw-

szą swoją pracę w szkole podjęłam 

w 2000 r. 

3.Jakie jest Pani hobby? 

Interesują mnie różne rzeczy: hi-

storia, psychologia, socjologia. 

Jednak od zawsze, tj. od kiedy pa-

miętam, najważniejsza była dla 

mnie muzyka. Muzyka, śpiew i 

taniec. W przeszłości ukończyłam 

szkołę muzyczną. 

4. Co myśli Pani o nauce zdal-

nej? 

Nauka zdalna okazała się być dla 
nas, tj. uczniów i nauczycieli, 
pewnego rodzaju „wybawieniem”                
w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej 
wszyscy się znaleźliśmy, tj. w sy-
tuacji zagrożenia chorobą Covid. 

I- jak pokazały minione miesiące 
– jesteśmy w stanie organizować 

sobie świetnie nauczanie                                 
za pośrednictwem łącza interne-
towego i najnowszych zdobyczy 
technologii. W wielu aspektach, 
wprowadzenie nauczania zdalne-
go przyspieszyło trochę wdraża-
nie szkół                              w ko-
rzystanie z narzędzi elektronicz-
nych, które są pożyteczne w 
przekazywaniu wiedzy. Jednak w 
mojej opinii – nic nie zastąpi 
prawdziwego kontaktu nauczy-
ciela z uczniami – twarzą w 
twarz, jak również nic nie zastąpi 
prawdziwych, realnych sytuacji 
w szkole – również pomiędzy 
uczniami, dzięki którym mogą 
się rozwijać, zdobywać nowe 
umiejętności społeczne i kształ-
tować swoje cechy charakteru. 
Mam nadzieję, że etap nauki 
zdalnej mamy już za sobą. 

5.Jakich rad udzieliłaby Pani 

uczniom naszej szkoły? 

To oczywiście zależy od wieku 
uczniów Jednak jeśli chodzi o 
uczniów starszych klas, poradzi-
łabym, aby starali się żyć przede 
wszystkim życiem „realnym” i 
wyważyli proporcje pomiędzy 
życiem „w sieci” i spędzaniem 
czasu w rzeczywistości wirtual-
nej, a prawdziwym życiem i kon-
taktami z rówieśnikami i innymi 
ludźmi. Ważne jest też, aby mieli 
jakieś swoje zainteresowania i 
pasje, które będą mogli rozwijać i 
które dadzą im w przyszłości po-
czucie radości i sensu życia. War-
to podążać w życiu za marzenia-
mi. Uważam, że uczniowie szkoły 
w Kopance mają szczęście, że 
mają taką szkołę, takich nauczy-
cieli i taką przyjazną społeczność 
dookoła. Zawsze znajdzie się tu-
taj ktoś, kto doradzi i pomoże w 
trudnej chwili. Ludzie są tutaj 
życzliwi dla siebie. Trzeba to wy-
korzystać - uczyć się, rozwijać 
tak, żeby w przyszłości móc speł-
niać swoje marzenia. Nie dla ro-
dziców i otoczenia. Dla siebie. 

6.Co lubi Pani robić w wolnym 

czasie?  

Niestety, czasu wolnego najczę-
ściej brak. Ale gdy już go mam, to 
staram się realizować swoje pasje, 
czyli słucham muzyki, chodzę na 
zajęcia taneczne, czytam książki, 
odwiedzam ciekawe zabytkowe 
miejsca lub zajmuję się roślinami 
w ogrodzie. Przede wszystkim jed-
nak - spędzam czas z ludźmi mi 
bliskimi i przyjaciółmi. 

7.Ile czasu przygotowuje się Pani 

do lekcji? 

Praca nauczyciela to odpowie-
dzialne zajęcie. I tak je traktuję, w 
związku z czym na przygotowanie 
do lekcji poświęcam dużo czasu. 
Gdyby policzyć wszystkie godziny, 
które spędzam w domu, przygoto-
wując lekcje, uzupełniając doku-
mentację szkolną, przygotowując 
testy - a później je poprawiając,  
wyszłoby na pewno co najmniej 
drugie tyle godzin, co te spędzone 
w szkole, na pracy z uczniami. 

8. Czy drugi raz wybrałaby Pani 

zawód nauczyciela? 

Staram się nie myśleć „wstecz” i 
żyć tym, co jest tu i teraz. I staram 
się wykonywać swoją pracę do-
brze, w tym konkretnym miejscu, 
w którym jestem. A jeśli znajdzie 
się choć niewielka grupa ludzi, 
który stwierdzą kiedyś, że byłam 
dobrym nauczycielem, to znaczy, 
że mój wybór był dobry. 

   Dziękujemy za    rozmowę. 

Życzymy samych sukcesów.  

      w pracy zawodowej. 
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RUBRYKA SPORTOWA 

Nicolás "Nico" González Iglesias  

(ur. 3 stycznia 2002 w A Coruña) 

hiszpański piłkarz występujący 

na pozycji pomocnika w hiszpań-

skim klubie FC Barcelona. Gon-

zález urodził się w A Coruñi i rozpoczął swoją 

karierę w lokalnym klubie Montañeros w 

wieku 7 lat. W grudniu 2012 roku zgodził się 

na przeniesienie do młodzieżowych dru-

żyn Barcelony. 19 maja 2019 roku, w wieku 

17 lat, Nico zadebiutował w seniorskim futbo-

lu w barwach Barcelony B w przegranym 1–2 

meczu przeciwko CD Castellón. 

12 maja 2021 roku, González przedłużył swój 

kontrakt do 2024 roku, z klauzulą wykupu 

opiewającą na 500 milionów euro. Po spę-

dzeniu okresu przygotowawczego z pierwszą 

drużyną Barcelony zadebiutował w Primera 

División 15 sierpnia, zmieniając Sergio Bu-

squetsa w wygranym 4–2 meczu przeciw-

ko Realowi Sociedad. Nico swoją pierwszą 

bramkę w profesjonalnej karierze strzelił 12 

grudnia 2021 roku w spotkaniu przeciw-

ko Osasunie. 20 stycznia 2022 roku został 

oficjalnie zarejestrowany w pierwszej druży-

nie Barcelony. 
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Anssumane „Ansu” Fati Vieira  

(ur. 31 październi-

ka 2002 w Bissau) –

 hiszpański piłkarz pochodzący 

z Gwinei Bissau . Występuje na po-

zycji napastnika w hiszpańskim 

klubie FC Barcelona. Fati w 2009 roku trafił 

do juniorskiego zespołu CDF Herrera. W la-

tach 2010–2012 reprezentował juniorskie 

barwy klubu Sevilla FC. W 2012 roku został 

sprowadzony przez FC Barcelonę i zasilił ju-

niorów tego klubu. W grudniu 2015 roku do-

znał kontuzji – złamał kość piszczelo-

wą i strzałkową. W sezonie 2018/2019 roze-

grał w Lidze Młodzieżowej UEFA 9 meczów, 

w których strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty. W 

2019 roku ogłoszono, że dołączy do drużyny 

rezerw. 21 sierpnia 2019 po raz pierwszy 

uczestniczył w treningu pierwszej druży-

ny FC Barcelony. 17 września 2019 zadebiu-

tował w Lidze Mistrzów UEFA w meczu 

z Borussią Dortmund i stał się najmłodszym 

piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w tych 

rozgrywkach w barwach FC Barcelony. 10 

grudnia 2019, w wieku 17 lat i 40 dni strzelił 

gola przeciwko Interowi Mediolan i stał się 

najmłodszym piłkarzem, który zdobył bram-

kę w meczu Ligi Mistrzów UEFA . 23 wrze-

śnia 2020 oficjalnie został zawodnikiem 

„pierwszej” drużyny FC Barcelony, w związ-

ku z czym jego klauzula odstępnego wzrosła 

do 400 milionów euro. W listopadzie 2020 

doznał kontuzji łąkotki w lewym kolanie.       

5 sierpnia 2021 powrócił do treningów.  

                                                               P.K. i K.T. 
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Książka                     
”Dywizjon  303” 

„Dywizjon 303” to 
zbiór reportaży opo-
wiadających o wyda-
rzeniach z Bitwy o An-
glię, w których zasłuży-

li się Polacy. Książka powstała na rozkaz Na-
czelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych ge-
nerała Władysława Sikorskiego. Sam autor 
dzieła – Arkady Fiedler wypowiadał się na 
temat swojego utworu: "Spośród wszystkich 
moich książek Dywizjon 303 jest chyba 
utworem pisanym najbardziej na gorąco, 
pod bezpośrednim wrażeniem rozgrywają-
cych się w 1940 roku wypadków: pierwsze 
stronice powstawały już podczas ostatniej 
fazy owego osobliwego dramatu, nazwanego 
Bitwą o Brytanię, a ostatnie stronice kończy-
łem kilkanaście tygodni później, kiedy wciąż 
jeszcze, niby echo owej bitwy, warczały nocą 
nad Londynem motory Luftwaffe i padały 
bomby na miasto." 

„Dywizjon 303” to książka pisana prostym i 
przystępnym dla czytelnika językiem. Kiedy 
sięgałem po tę książkę, obawiałem się, że 
napotkam skomplikowane zwroty i wyraże-
nia, które utrudnią mi czytanie. Chociaż 
książki o charakterze dokumentalnym nie 
należą do moich ulubionych, „Dywizjon 
303” czytałem z ogromną przyjemnością i 
łatwością. Lektura zachęciła mnie również 
do pogłębienia mojej wiedzy o polskim lot-
nictwie, walczącym podczas II wojny świato-
wej. Celem napisania tej książki miało być 
przede wszystkim ukazanie zasług Polaków i 
niedopuszczenie do zapomnienia o nich. Go-
rąco polecam wszystkim, nie tylko miłośni-
kom II wojny światowej.  

                                          J.K. 

ATRAKCJE UKRAINY 

W tym numerze rozpoczyna-
my cykl poświęcony atrak-
cjom Ukrainy. Oby już niedłu-
go można było je zobaczyć na własne oczy. 
Wierzymy w to gorąco! W tym numerze Lwów, 
czyli dawne polskie okno na Wschód, wielokulturo-
we miasto i świadek trudnej historii obu narodów. 
Miasto wielokrotnie oblegane przez wrogów zachwy-
ca niezwykłą mieszanką większości stylów architek-
tonicznych. Zwiedzanie zacząć należy od Starego 
Miasta, które w 1998 roku wpisane zostało na li-
stę UNESCO. Na jego terenie znajduje się wiele za-
bytkowych świątyń: katedra łacińska (Латинський 
кафедральний собор), kaplica Boimów (Каплиця 
Боїмів), katedra ormiańska (Вірменський 
кафедральний собор Успіння Пресвятої 
Богородиці), ale też świeckie perły architektury: 
Czarna Kamienica (Чорна кам'яниця), Kamienica 
Królewska (Палац Корнякта) albo budynek Opery 
(театр опери). Poza Starym Miastem eksperci z 
UNESCO docenili również Sobór św. Jura 
(Архикатедральний собор Святого Юра у Львові, 
dzieło późnobarokowych architektów) i zabytki 
lwowskiego Podzamcza.  

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Potockich we Lwowie i Opera Lwowska 

 



 

Czarna Kamienica 

Kaplica Boimów 

Sobór św. Jura 

Kamienica Królewska 

Stare Miasto 

GODNE POLECENIA WE LWOWIE 

                                        Cmentarz Łyczakowski 



 

   WIOSENNY HUMOR 

             Sekretarka wchodzi do gabi-

netu: - Panie dyrektorze, wiosna 

przyszła! - Niech wejdzie!  

 

Biedronka pyta pyta stonogi: - Czemu nie byłaś w tym 

roku na lodowisku?? A stonoga na to: - Zanim założyłam 

łyżwy nadeszła wiosna...  

 

Kukułka 

Blondynka startuje w teleturnieju. Prowadzący program zada-

je jej pytanie: Które ptaki nie zakładają gniazd: 

a) bociany b) kukułki c) jaskółki? 

Blondynka odpowiada: 

- Kukułki! 

- Brawo! - krzyczy prowadzący.- Wygrała pani 10 tys. 

złotych! Proszę nam zdradzić – czy znała pani odpowiedź, czy 

pani strzelała? 

- Znałam! - mówi blondi - Przecież to było proste pytanie. 

Wiadomo, że kukułki mieszkają w zegarach! 

 

 

 

 

 

 

STONOGA 

Mała stonoga pyta mamę: -Mamo, a co to jest człowiek? 

-Jak by ci to wytłumaczyć? To jest takie zwierzę, któremu bra-

kuje 98 nóg … 

Co powstanie z połączenia dwóch 

stonóg? 

- Zamek błyskawiczny 

Po stole chodzi 10 much. Zabijasz 3 z nich. Ile much zostaje? 

- Zostaną 3, reszta odleci. 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? Bo most nie jest instru-

mentem. 

Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? Stoi na drugiej. 

Co ma 10 tysięcy kalorii? 5 tysięcy Tic – Taców. 

Który miesiąc ma 28 dni? Każdy. 

 

1. Wiosenny ptak 

2. Zieleni się wiosną. 

3. Po zimie... 

4. Wracają zza morza. 

5. Mieszkają w nich ptaki. 

6. Największa gwiazda. 

7. Częściej na nie chodzimy wiosną. 

 

      Hasła wpisujemy pionowo.  

Wiosenna krzyżówka 


