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Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.  

Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  

Wszystko kwitnie w koło i ja, i Ty.  
 

Zbliża się już wiosna, słońce mocniej świeci. 

Na naszych twarzach mina radosna,  

Czas nauki szybko leci. 

Skorzystajmy więc z pogody, zasmakujmy moc 

przygody. 

Idźmy razem na wycieczkę, rzućmy w kąt tę ciężką teczkę. 
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Informator 

 20 marzec – początek 

astronomicznej wiosny. Czas 

przejrzeć swoją garderobę. 
 21 marzec – początek 

kalendarzowej wiosny. 
 30 marzec – zmiana czasu z 

zimowego na letni. Wskazówki zegara 

przesuwamy o godzinę do przodu. 

 

 

 

 



Powieść fantasy: 
Rozdział 2  

Idąc jedną z wielu ulic Sentii, można było zauważyć, że pomiędzy 

balwierzem  a domem rozpusty, który z nieznanych przyczyn został 

umiejscowiony naprzeciw akademii gwardzistów, była wąska, ruchliwa 

alejka wychodząca na kolejną ulicę, a jej głównym elementem ostał się 

dokładnie sześć  lat temu oficjalny urząd ambasadorów. 

„Architekt chyba dokładnie przemyślał potrzeby zarówno wojaków, jak i 

dyplomatów”, pomyślał z  rozbawieniem Cared, widząc jak kolejna osoba 

ubrana w fioletowy, ozdobiony przy kołnierzu złotą nicią płaszcz, wyłania 

się z urzędu i przemierza ulicę, zmierzając do wiadomego miejsca przez 

wymienioną wcześniej alejkę.  Przyjrzał się uważniej i mimo kaptura 

dojrzał, gdy ta się odwróciła, białe włosy, których z przodu wcale nie było, 

za to te ze środka były zaczesane gładko do tyłu aż do ramion. Już drugi 

raz w ciągu trzech dni dartecki ambasador szedł po odrobinę relaksu lub 

po prostu mu się nudziło. 

 Cared przysiadł właśnie na schodku czyjegoś domostwa i popatrywał 

na krzątający się tłum ludzi. Stragany były rozłożone nawet tutaj, 300 

metrów od Rynkowej Ulicy. Wszystko między rynkiem a ambasadą, wraz z 

bocznymi uliczkami, to był jeden wielki stragan. Na tle śniegu, który padał 

nieprzerwanie, acz w niewielkich ilościach od trzech dni, rynek wyglądał 

naprawdę bajkowo. 

- Przepraszam pana – Careda nagle wyrwało z półdrzemki czyjeś 

szturchnięcie. Zamrugał kilka razy, żeby pozbyć się różnokolorowych 

plamek z oczu i spojrzał na starca w szarej, gdzieniegdzie jeszcze czarnej 

pelerynie, którego włosy przypominały rozłożystą małą miotełkę. 

Pomyślał, że to niecodzienne, aby, na oko, sześćdziesięciolatek zwracał się 

per „pan” do dwudziestopięciolatka. 



- Co? – zapytał Cared niezbyt uprzejmie. W jednej sekundzie jednak pojął. 

Odchrząknął: – Niestety nie mam przy sobie pieniędzy – zamknął oczy, 

sądząc, że starszy odszedł, jednak usłyszał kolejne słowa: 

- Chciałby się pan dowiedzieć swojej przyszłości? – Cared spojrzał 

uważniej. Chętnie by się dowiedział, co wywróży mu „jasnowidz”, ciągłe 

słuchanie nadętych pań, których żaden palec nie był nieozdobiony 

pierścionkiem o tym, jak ożeni się z piękną kobietą i będzie bogaty już go 

znużyło. 

- To wielka szkoda, ale ja naprawdę nic nie mam.  

Szkoda, bo zaintrygowała go przyszłość odczytana przez starszego 

żebraka. Stary tymczasem znów go zadziwił. 

- To nie będzie nic kosztowało. 

Cared uniósł brwi, zastanawiając się, o co w tym wszystkim może chodzić. 

- No – zaciekawienie motywami ustępowało miejsca przepowiedni – 

dobrze. Jak pan będzie wróżył? – Zwracał się uprzejmie do starca, mimo 

jego żebraczej fizjonomii. Na moment, dosłownie ułamek sekundy 

zauważył w  jego oczach wściekły płomyk, który zgasł i mężczyzna rzekł: 

- Nie wróżba. Przyszłość. 

Przyszłość. Przyszłość. Przyszłość. To słowo rozbrzmiewało mu w głowie, 

wydawało się, że trwa w  nieskończoność. Przyszłość będzie powracać. 

 I nagle wszystko momentalnie się skończyło lub zaczęło. Zależy, jak 

na to patrzeć. Ale gdy Cared, mając otwarte oczy, znów począł widzieć 

rzeczywistość, na całą ulicę, gdzie zebrane były największe tłumy w całym 

mieście, nagle zaczęły padać ogniste kule – niewątpliwie robota 

czarodziejów. Tuż obok niego spadł jeden z takich pocisków.  Z początku 

nic nie ujrzał przez dym, lecz potem zobaczył, jak rozlany ogień – lawa – 



zżera nogę stołu jednego ze straganów. Panika narastała, ludzie krzyczeli. 

Niektórzy pomagali uciec młodszym i starszym. Na ulicy pozostało jeszcze 

tylko kilkadziesiąt osób. Cared skrył się przed pociskami pomiędzy dwoma 

domami, we wcięciu długim na metr i osłoniętym połączonym dachem. 

Zaklął, gdy jedna z kul wielkości dyni wylądowała – raczej walnęła – 

wprost przy wyjściu z tego malutkiego zakątka. 

- Takie rzeczy dzieją się tylko w opowieściach – jęknął Cared. Miał ochotę 

podeprzeć się nogami obu ścian, ale gdyby nie wytrzymał i spadł, zanim 

ktoś mu pomoże. Zapowiadało się nieciekawie. Na przeskoczenie było za 

późno. Lawa toczyła się leniwie  i tak brakowało już tylko kilku sekund. 

Zebrał się w sobie, odczekał chwilę, zbierając moc i zaczął zamrażać ogień. 

Warstwa lodu oddzieliła go od lawy, ale zaraz się stopiła. Płynny ogień 

wpływał teraz – jak się zdawało Caredowi – dwa razy szybciej. Zmęczony 

do tego stopnia, iż myślał, że ogień dobrze mu zrobi, kosztującym utratę 

przytomności czarem wgniótł ziemię na kilka centymetrów w dół, a lawa 

już w tej dolince została. Rozpędziwszy się na tyle, na ile mu ta pechowa 

wnęka pozwalała, zrobił wielki krok, właściwie tylko pół, i padł poza palącą 

się ziemią. Ostatnim zarejestrowanym szczegółem była myśl: „Będzie 

zimno, ogień przestał padać”. 

 

 



Kącik sportowy: 
Piłka ręczna: 
 

  W dniu 14.03.2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbyły się 
powiatowe zawody w piłkę ręczną. Nasza drużyna zajęła drugie 
miejsce.  

 

Tenis stołowy: 
 16 lutego w Szkole Podstawowej w Świdrach odbył się drugi 
turniej III Edycji Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta 
Gminy Łuków Mariusza Osiaka. W zawodach wzięły udział dwie 
uczennice naszej szkoły: Olga Siekierzyńska i Olga Suchodolska. Obie 
zawodniczki bardzo dobrze zagrały i zdobyły trzecie miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych.  

Dziewczęta brały udział również w pierwszych zawodach 
tegorocznego Grand Prix w Gołaszynie. Olga Siekierzyńska była 7, a 
Olga Suchodolska 2. 

 

 
Gratulujemy  

     i życzymy dalszych  
sukcesów sportowych  

Redakcja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 

To dzień, w którym zakochani 

są w rytm serc swych zasłuchani, 

dają swym połówkom róże, 

lewitują w uczuć chmurze. 
  

Bociana dziobał szpak, potem była zmiana: szpak  

dziobał bociana. 

Potem były 3 takie zmiany. 

Ile razy szpak był dziobany???  

 

2. 

Antoś wraca do domu z przedszkola cały podrapany na 
twarzy. Mama przestraszona pyta: 
- Jasiu! Co się stało?! 
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu. 
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?! 
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i 
tańczyć dookoła choinki. 
 

 Zima. Dwa jelenie stoją przy paśniku i żują ospale siano 
nałożone przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to 
stołówkowe jedzenie! 
   
 
 



3. 
 

 

 



Pomyśl: 
 

4.  

 
 
 

 

 
 

 



Psychotest: 
 

Czy jesteś gotowa/y na wiosnę? 
 

1. Najbardziej marzy Ci się teraz: 
a) Koc i kubek gorącej herbaty - 0 
b) Spacer w słoneczny dzień - 5 
c) Relaks z książką w parku - 10 
 
2. Twoje zimowe ciuchy: 
a) Nadal wiszą w szafie - 0 
b) Powoli chowasz je na przyszły sezon - 5 
c) Spakowane, czekają do na następny sezon - 10 
 
3. Jak wracasz do formy po zimie? 
a) Dopiero zaczynasz o tym myśleć... - 0 
b) Powoli zaczynasz dochodzić do siebie - 5 
c) Już dawno rozpoczęłaś antyzimową kurację i ćwiczenia! - 10 
 
4. Twój plan na najbliższy weekend to: 
a) Zostaniesz w domu, pogoda wciąż nie zachęca do wychodzenia - 0 
b) Być może wyjdziesz na spacer, jeśli będzie ładna pogoda - 5 
c) Koniecznie spacer, później może kino, a na koniec oczywiście spotkanie z przyjaciółmi! - 10 
 
5. Widząc wiosenne kolekcje w sklepach: 
a) Myślisz, że to jeszcze nie czas na wiosenne zakupy - 0 
b) Powoli zaczynasz kompletować wiosenną garderobę - 5 
c) Buszujesz po sklepach, wyszukując najciekawszych stylizacji na wiosnę - 10 
 
6. Czy zaczęłaś/eś już wiosenne porządki? 
a) Jeszcze masz na to czas - 0 
b) Zrobisz je przed Wielkanocą - 5 
c) Już dawno zaczęłaś odświeżać mieszkanie przed wiosną - 10 
 
7. Jak określisz swój obecny nastrój? 
a) Jestem zmęczona/ny i mam wszystkiego dość - 0 
b) Jestem zmęczona/ny, ale zadowolona z życia - 5 
c) Jestem szczęśliwa/wy, nie mogę doczekać się nadchodzących zmian! - 10 
 

 

 



Wywiad z panią Anną Krasuską 

„Najbardziej interesowała mnie historia”. 

 
 

R.: Jak długo pracuje Pani jako nauczyciel? 

A.K.: Moja praca trwa już ponad dwadzieścia lat. 

R.: Pamięta Pani swoją pierwszą lekcję. Jakie emocje towarzyszyły Pani 

w czasie tego spotkania z uczniami? 

A.K.: Moja pierwsza lekcja to zajęcia w grupie przedszkolnej. Tak właśnie 

zaczęłam - od pracy w przedszkolu. Nie pamiętam pierwszej lekcji, ale 

wiem, że bardzo się stresowałam. 

R.: Jakim typem ucznia Pani była? 

A.K.: Tak jak każdy uczeń nie bardzo chciałam się uczyć, ale jakichś 

specjalnych problemów nie miałam. Na niektóre lekcje przychodziłam 

chętnie i uczyłam się na nie. 

R.: Czy zawsze była Pani dobra z wiedzy o społeczeństwie, religii 

i historii? 

A.K.: Kiedy chodziłam do szkoły, nie mieliśmy jeszcze WOS-u, a religią 

interesowałam się przeciętnie. Fascynowała mnie historia i dlatego uczę 

tego przedmiotu. Było to jedno z moich marzeń i na szczęście się 

spełniło. 

R.: Który przedmiot był Pani słabą stroną? 

A.K.: Trudnym dla mnie przedmiotem, jak dla każdego humanisty, była 

matematyka. 

R.: Jaka była Pani najgorsza ocena w szkole? 

A.K.: Kiedy chodziłam do szkoły, nie było jedynek tylko dwójki. A te 

ostatnie na pewno były, ale nie pamiętam z czego. 

R.: Mogłaby Pani dokończyć zdanie: pierwsza szkolna miłość… 

A.K: Chyba takiej nie miałam. Podobali mi się starsi chłopcy, ale kogoś 

wyjątkowego nie było.  

R.: Pamięta Pani wydarzenie z czasów szkolnych, które mogłoby być 

przestrogą lub anegdotą dla innych? 

A.K.: Zawsze powinniśmy zachowywać bezpieczeństwo i uważać na drugą 

osobę – niech to będzie dewizą młodych ludzi. 



R.: Jeżeli mogłaby Pani cofnąć czas, to kim by Pani została? 

A.K.: Myślę, że wybrałabym ten sam zawód. 

R.: Jaki jest Pani sposób na uczniów? 

A.K.: W każdym uczniu staram się znaleźć dobra stronę, mobilizuję go do 

działania. Mówię, że stać go na więcej. Każdy ma swoją ogromną 

wartość. 

R.: Co według Pani jest najlepsze w pracy nauczyciela? 

A.K.: Kontakt z młodzieżą i to, że między lekcjami jest chwila przerwy. Są 

okienka, na których można znaleźć dodatkowe materiały dla uczniów. 

I to, że pracujemy w dzień, a nie na zmiany. 

R.: Co jest minusem tego zawodu? 

A.K.:  To, że muszę, ale i chcę kogoś czegoś nauczyć. Czasami jednak 

trudno jest zachęcić młodego człowieka do działania, „włożyć” mu  

wiedzę do głowy. Jedni uczniowie uczą się chętnie, inni niestety nie. 

 

 

  

 

 

 

 



MODNIE I WYGODNIE! 
 Na pierwszy dzień wiosny proponujemy Wam modne sukienki, które na 

pewno przykują nie tylko Waszą uwagę. 

 

Reserved, 129,99 zł 

 

 

 

 

    

 

 

        House, 79,90 zł 

 

 

 

 

 

Reserved, 129,99 zł 

 

 

 

 



Dla niego 
Dla Was proponujemy modne koszule.  

 

Reserved, 119,99 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cropp, 62,90 zł 

 

 

 

 

 

 

House, 79,90 zł 

 
 
 
 
 



 

1. 
1. Odpowiedź.: Walentynki 
2. Odpowiedź: 0 
 
4. 
1. Walentynki 
2. Lodowisko 
3. Sylwester 
4. Luty 
5. Ferie 
6. Rok 
7. Śnieżki 

0 – 5 punktów: Zupełnie nie czujesz jeszcze wiosny. Mróz, śnieg i brak słońca wyciągnęły z 

Ciebie całą energię. Masz dosyć obecnej pogody, ale na przyszłość też nie patrzysz 

optymistycznie. A może warto samemu wnieść odrobinę wiosny w swoje życie?  Zadbaj o 

atmosferę wokół siebie, a wiosenny nastrój przyjdzie sam! 

 

5 – 35 punktów: Czujesz już powiew wiosny.  Uważaj tylko, żeby przedłużone 

przygotowania do niej nie skończyły się... dopiero latem. Warto zmobilizować się do 

szybszego działania. Trochę wysiłku i wejdziesz w nowy sezon w pełni zdrowia i blasku. 

 

35 – 70 punktów: U Ciebie już dawno zawitała wiosna!. Do pełni brakuje Ci tylko 

odpowiedniej aury za oknem. Nie mogłaś/eś się doczekać wiosennej pogody, więc 

sama/sam zadbałaś/eś o wiosenną atmosferę. Pozostaje Ci jedynie czekać na zmianę 

pogody. Tak czy inaczej, możesz spać spokojnie - jesteś w pełni gotowa/y na przyjście tej 

pory roku! 

  


