
 

 

W NUMERZE:  
• Jakie są świąteczne trady-

cje w Polsce i na Ukrainie? 
• Co jeść na wiosnę?  
• Jakie książki czytać? 

…i nie tylko! 



 

 

 W tym roku obchodzimy 175- lecie założenia naszej szkoły. To niewiary-

godne, że historia naszej placówki sięga XIX wieku, epoki romantyzmu, do-

skonale znanej nam z literatury. Kilka dni temu uczciliśmy Święto Szkoły re-

alizując wspólny projekt. Wykonaliśmy mnóstwo pięknych prac, czego efek-

tem są liczne  kwiaty, które przyozdobiły szkolny hol. Wysłuchaliśmy piękne-

go koncertu w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów, rywalizowaliśmy ze 

sobą rozwiązując quiz, zgłębialiśmy historię naszej szkoły. To był mile spę-

dzony wspólnie czas. Uświadomił nam jak ważne miejsce w naszym życiu 

zajmuje szkoła, jak dużo czasu w niej spędzamy i ile mamy wspaniałych 

wspomnień w szkolnych murach. Teraz musimy tylko zadbać, by kolejne 

wspomnienia były równie piękne a nawet piękniejsze od tych, które już mamy 

w swoich kolekcjach.  

175 lat minęło!        Tekst: Oliwka 
 



 

 

Ukraińska Wielkanoc 
Tekst:  Julia 

czyli zwyczaje i tradycje za wschodnią granicą 
Wielkanoc, to najważniejsze święto dla chrześcijan na całym świecie. Święta 
za pasem – to dobry czas, by zapoznać się z ukraińskimi tradycjami wielka-
nocnymi i kuchnią. 

 

Kiedy wypada Wielkanoc w Ukrainie?  

Wielkanoc w Ukrainie wypada 24 kwietnia. Wynika to z faktu, że Ukraina ko-
rzysta z kalendarza juliańskiego, więc święta te wypadają w innym czasie niż 
w Polsce. 24 kwietnia nie obowiązuje co roku, data ta zmienia się, zatem 
święta w Ukrainie wypadają w inny dzień. W 2021 roku przypadły na 2 maja, a 
w 2023 będzie to 16 kwietnia.  

 

Ukraińskie tradycje wielkanocne 

Ukraina, jak każdy kraj ma swoje własne tradycje. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, 
nie różnią się one znacznie od polskich. Na stole wielkanocnym nie może za-
braknąć kolorowych, różnorodnych pisanek. Najczęściej przygotowuje się je 
w rodzinnym gronie, tak aby spędzić czas razem. Podobnie jak w Polsce naj-
ważniejszym aspektem jest koszyczek ze święconką. Nie ma jakiś wytycz-
nych, co ma się w nim znajdować, daje się do niego rzeczy, które się lubi, jed-
nak nie może zabraknąć: masła, jajka, pisanki, chrzanu, kiełbasy i szynki, soli, 
octu oraz pieczywa. Niektórzy jednak wkładają jeszcze zefirki czyli słodycze 
bezowe.  

 

Ukraińskie śniadanie wielkanocne 

Na ukraińskim stole znajdują się oczywiście święconki oraz różnego rodzaju 
mięsa. Głównie na śniadanie wielkanocne Ukraińcy przygotowują kiełbasy lub 
wędlinę oraz charakterystyczne dla ich kuchni bliny (spożywane w tygodniu 
ostatkowym zwanym Maslenicą, a współcześnie również w innych porach ro-
ku, bez kontekstu religijnego), pierogi oraz sękacze i ciasteczka. 



 

 

 Wiosna to wspaniały czas, czas odrodzenia, odnowy, 
przebudzenia wszystkiego co żyje... nowe rozdanie … Po 
długiej zimie wszyscy cieszymy się słońcem i ciepłem, 
śpiewem ptaków i odrodzeniem natury. 21 marca to 
pierwszy dzień wiosny. Dla wielu wiosna to czas wiel-
kich zmian i nowych początków. Wiosna to czas miłości. 
Jest symbolem odrodzenia. „Można wyciąć wszystkie 
kwiaty, ale nie można powstrzymać wiosny przed na-
dejściem” – mówił Pablo Neruda - chilijski poeta, laure-
at Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1971r. 

Mówiąc o wiośnie myślimy o marcu, kwietniu 
i maju jako miesiącach wiosennych, ale astronomicznie 
wiosna oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej. 
Trwa do przesilenia letniego. Na północnej półkuli Ziemi 
trwa od ok. 21 III do ok. 22 VI, co ciekawe: na półkuli po-
łudniowej w tym czasie jest jesień. W meteorologii wio-
sna obejmuje 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj. 

 Jak to wygląda w praktyce? 1 marca rozpoczyna się 
wiosna meteorologiczna. Tę datę wyznaczono na naszej 
półkuli Ziemi. Po niej nadchodzi wiosna astronomiczna, 
która zależy od ruchu planet i gwiazd. Rozpoczyna się 
ona ok. 20 marca. Następnie mamy sztywno wyznaczo-
ną wiosnę kalendarzową, która rozpoczyna się 21 mar-
ca. 

 

Ewa Szelburg-Zarembina 

Wiosna idzie! 
Przyleciały skowroneczki 

 z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 

 ponad oziminą: 

Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

śniegi w polu giną! 

  

Przyleciały bocianiska 

 w bielutkich kapotach,   

klekotały, ogłaszały 

 na wysokich płotach: 

Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

  

po łąkowych błotach! 

   

Przyleciały jaskółeczki 

 kołem kołujące, 

 figlowały, świergotały 

 radośnie krzyczące: 

Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

 prowadzi ją słońce. 

Tekst: Maja 



 

 
Maria Konopnicka 

Powitanie wiosny 
   

Leci pliszka 

 spod kamyczka: 

Ja się macie dzieci! 

 Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

   

Poszły rzeki 

 w świat daleki, 

płyną het - do morza; 

 A ja śpiewam, 

 a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 

Tadeusz Kubiak 

Wiosenne słońce 
   

Słońce z nieba 

na nas zerka 

i podkręca wąsa. 

Kwiaty, ptaki, 

jak z rękawa 

sypią się do słońca. 

Świerszcz nie grzeje 

złotych skrzydeł 

za kaloryferem. 

Zza komina 

wyjął skrzypce, 

poszedł na spacerek. 

I my także pobiegniemy. 

Jutro? Jeszcze dzisiaj! 

Zobaczymy 

gdzie świerszcz skacze, 

gdzie pod liściem przy-
siadł. 

I wesoło zaśpiewamy 

na wiosennej łące, 

aż do wszystkich 

się uśmiechnie 

jasne, ciepłe słońce  

Jak obchodzi się pierwszy dzień wiosny 

w różnych krajach? 
Pierwszy dzień wiosny w wielu kulturach postrzegany 
jest jako nadejście czegoś nowego i radosnego. Święto 
powitania nowej pory roku ma bogatą tradycję na całym 
globie. W Bułgarii tego dnia przekupuje się Babę Martę, 
czyli złośliwą staruszkę, która za wszelką cenę chce 
opóźnić odejście zimy. Bułgarzy w tym dniu obdarowują 
się gałgankami-amuletami,  które mają kształt laleczek, 
są pomponikami lub wstążkami. Z kolei w Macedonii to 
dzień miłości oraz młodości. Nadejście wiosny kojarzy 
się z życiem, które zwyciężyło nad śmiercią utożsamia-
ną z zimą. W Japonii najważniejszym punktem obcho-
dów wiosny jest odpędzanie demonów. Norwegowie 
z kolei świętują wiosnę słodkim poczęstunkiem. Z wio-
sną związane jest też święto Holi w Indiach, początek 
Chińskiego Roku oraz Festiwal Ognia w Hiszpanii. 
W Polsce topimy Marzannę na znak odejścia szarej, 
zimnej pory roku- zimy. 

Wiosną wszystko wokół nas 
bzyczy, gra, śpiewa. Małe ptaki 
również uczą się śpiewać. Choć 
rodzą się z umiejętnością śpie-
wania, muszą nauczyć się spe-
cyficznych piosenek swojego 
gatunku. Często uczą się swoich 
piosenek w ciągu dwóch miesię-
cy od narodzin. To wszystko są 
doskonałe powody, dla których 
wszyscy powinniśmy cieszyć się   
tą porą roku. To piękny, kojący 
czas, kiedy po trudnym, zimnym 
i ciemnym okresie zawsze mo-
żemy liczyć na ponowne zoba-
czenie świata w nowej odsłonie, 
tej piękniejszej, jaśniejszej. 



 

 

Tradycje wielkanocne w Polsce są nam dobrze znane – powtarzamy je co roku. Wszyscy 

kojarzymy karnawał, lany poniedziałek czy Niedzielę Palmową. Na przestrzeni dziejów 

powstały jednak takie zwyczaje wielkanocne, o których pewnie nawet nie dane Ci było 

słyszeć, gdyż były domeną danego regionu. Czy wiesz, że niektóre z nich w dalszym cią-

gu są kultywowane? Czym są zatem pucheroki albo przywołówki? Na czym polegają Siu-

da Baba oraz kurek dyngusowy? I kiedy podczas Wielkanocy obchodzimy rękawkę? Opo-

wiadamy zarówno o tych uniwersalnych tradycjach wielkanocnych, jak i lokalnych, rów-

nie licznych i ciekawych. Kto wie, może podczas tegorocznych świąt opowiesz bliskim 

o staropolskiej kulturze? 

Karnawał 
Karnawał (zapusty) to okres hucznej, zimowej zabawy i słynnych maskarad oraz pocho-

dów. Trwa od święta Trzech Króli, a kończy się dzień przed Środą Popielcową, która wy-

pada na 46 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna wielki post. Najbardziej znane zabawy 

karnawałowe organizuje się w Rio de Janeiro, Santa Cruz de Tenerife, Londynie czy No-

wym Orleanie. Do Polski karnawał przywędrował najprawdopodobniej z Zachodu, 

z Włoch, gdzie miał swój początek już w X wieku. Obecnie rzadko kiedy uznajemy go za  

tradycję wielkanocną. W Polsce obchodzony jest raczej skromnie, w niektórych mia-

stach można spotkać niewielkie, oficjalne bale. Dawniej (np. w XVII wieku) karnawał był 

świętowany o wiele huczniej. Organizowano wówczas kuligi i maskarady, podczas któ-

rych przede wszystkim sporo tańczono i jedzono do syta. W ostatnie dni karnawału – od 

tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową – trwają tak zwane ostatki. To dni, 

podczas których bale są wyjątkowo huczne i obfite w pokarmy. To w końcu ostatnia 

okazja do zabawy przed długim okresem postu i wyciszenia. Tradycyjne bale karnawa-

łowe są obecnie bardziej popularne wśród dzieci niż dorosłych. Często organizuje się je 

w szkole lub przedszkolu.  



 

  Wielki Tydzień 

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, która symbolizuje wjazd Jezusa 

Chrystusa do Jerozolimy. Zanosimy wówczas do kościoła kolorowe palmy wielkanocne, 

które następnie są święcone. Dawniej palemki splatało się samodzielnie. Obecnie po-

pularnością cieszą się jednak te kupne, zazwyczaj zrobione z bukszpanu, gałązek 

wierzby, różnych suszonych kwiatów i ziół. Zwyczaj ręcznego tworzenia gałązek nie 

umarł jednak całkowicie! W wielu miasteczkach organizowane są konkursy na najpięk-

niejszą, najwyższą lub najoryginalniejszą palmę. Poświęcona palma była uważana za 

symbol szczęścia, dlatego zawsze zanoszono ją do domu i wieszano w widocznym 

miejscu. Miała tam zostać równy rok – do momentu, aż zastąpi ją kolejna. Ta tradycja, 

chociaż może uszczuplona o magiczny wydźwięk szczęścia, jest wciąż kultywowana 

przez wiele rodzin. 

W Wielką Sobotę, najczęściej z rana, święci się pokarmy. Obecnie do kościoła przynosi 

się raczej symboliczne produkty – takie, które zmieszczą się w niewielkim koszyku. 

Wśród nich można wymienić: jajka (symbol nowego życia), wędliny (symbol płodności), 

chrzan (symbol dostatku) czy sól (symbol oczyszczenia od złego). Koszyczek często 

przystraja się również figurką baranka (z cukru, masła lub chleba, symbol Jezusa Chry-

stusa) oraz baziami. Dawniej święcono dużo więcej żywności. Wszystko, co rodzina mia-

ła zamiar spożyć na śniadanie wielkanocne lub nawet w ciągu całych świąt, ustawiano 

w dużych koszach przed ołtarzem lub – jeśli ksiądz objeżdżał gospodarstwa – kładziono 

na białym obrusie przed domem.Wielki Tydzień kończy Triduum Paschalne. Rozpoczyna 

się ono wieczorem w Wielki Czwartek, obejmuje Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a kończy 

wieczorem w Wielką Niedzielę, czyli w pierwszy dzień Świąt. W nocy z Wielkiej Soboty 

na Niedzielę Zmartwychwstania  odbywa się liturgia wigilii paschalnej. To najważniejsza 

msza święta w roku w Kościele katolickim – obchodzi się wtedy uroczystość zmar-

twychwstania Jezusa Chrystusa.  



 

 Malowanie jaj 

 Tuż przed Świętami przychodzi czas na kreatywny i jeden z przyjemniejszych zwy-

czajów wielkanocnych: malowanie pisanek. Jajka od dawna są symbolem rodzącego się 

życia, co bezpośrednio odnosi się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dawniej uwa-

żano, że naturalnie barwione (np. w wywarze z cebuli) jajka mają magiczną moc i mogą 

leczyć choroby. Pisanki były od zawsze związane z tradycjami wielkanocnymi, jednak 

w poszczególnych regionach Polski różnie się je nazywa. Na północy mamy do czynienia 

z kraszankami (gotuje się je w barwnym wywarze, a następnie wydrapuje na nich różne 

wzory). W okolicach Krakowa i Łowicza występują nalepianki, czyli jajka ozdobione wyci-

nankami z papieru (zwłaszcza przedstawiającymi ornamenty ludowe). Z kolei na Mazow-

szu można spotkać oklejanki – wydmuszki udekorowane kolorową włóczką (na pierwszy 

rzut oka wyglądają jak sztuczne jajka lub zabawki). 

 Dawną, obecnie rzadko obchodzoną, zabawą wielkanocną była walatka („wybitki”). Jej 

reguły były bardzo proste. Przeciwnicy toczyli na stole swoje pisanki, przegrywał ten, któ-

rego jajko jako pierwsze zostawało rozbite. W innym wariancie stukano się czubkami ja-

jek do momentu, aż skorupka któregoś z nich pęka. 



 

 

Pucheroki 

Pucheroki do dziś obchodzone są w okolicach Krakowa (m.in. w Bibicach, Zielonkach, 

Trojanowicach czy Tomaszowicach). Ten zwyczaj wielkanocny ma swoje korzenie jeszcze 

w dawnych zabawach krakowskich żaków. W Niedzielę Palmową młodzi chłopcy wygła-

szają różne oracje (zazwyczaj żartobliwe), za co otrzymują drobną zapłatę lub podarki. 

Twarze mają pobrudzone sadzą, ubierają się w kożuchy, a na głowy zakładają wysokie 

stożkowe czapki, przyozdobione kolorowymi bibułkami. 

Lany poniedziałek 

W drugi dzień Świąt przypada oczekiwany, zwłaszcza przez najmłodszych, lany ponie-

działek, inaczej zwany śmigusem-dyngusem. Zwyczaj oblewania ludzi wodą pochodzi 

jeszcze z czasów pogańskich, choć dawniej śmigus i dyngus były odrębnymi obrządka-

mi. Podczas śmigusa chłopcy delikatnie smagali gałązkami wierzby łydki napotkanych 

dziewcząt, ewentualnie kropili panny wodą – stąd wyrosła obecna tradycja wielkanocna. 

W trakcie dyngusa chodziło się od domu do domu, w formie życzeń oraz śpiewu prosząc 

o słodycze czy pieniądze. Obecnie dzieci mogą kupić specjalne psikawki lub plastikowy 

pistolet i w ramach zabawy nawzajem polewać się wodą. W niektórych gospodarstwach 

obowiązuje też tradycja budzenia domowników z samego rana za pomocą zimnej wody. 

Nie każdy marzy o tym, by zostać zmoczony wodą. Tradycja ta ma jednak pozytywne 

podłoże – bycie mokrym podczas śmigusa-dyngusa zwiastuje szczęście. Zanikającym 

już zwyczajem podczas Wielkanocy w Polsce jest tzw. kurek dyngusowy. Obchodzi się go 

równorzędnie z lanym poniedziałkiem. Na czym polega? Młodzieńcy jeżdżą z kogutem 

(dawniej żywym, dziś zastąpionym sztucznym, np. z ciasta lub gliny) na wózku przez ca-

łą wieś. Śpiewają, zbierają pieniądze i drobne upominki, a napotkane dziewczęta pole-

wają wodą. 

 



 

 

Szukanie jajek wielkanocnych 

 W zachodniej części Polski powszechny jest zwyczaj „szukania zajączka”, czyli 
drobnych upominków lub słodyczy. Zajączek zostawia podarunki na Śląsku, Pomorzu 
Zachodnim i w Wielkopolsce. Przychodzi nad ranem w Wielką Niedzielę (w niektórych 
rejonach Polski – w Wielki Czwartek). 

 Zajączek jest wielkanocnym odpowiednikiem Świętego Mikołaja. Przynosi jednak 
skromniejsze prezenty. Wkłada je do specjalnego koszyczka albo chowa po całym domu 
lub ogrodzie, aby po zjedzonym śniadaniu dzieci mogły wyruszyć na małe poszukiwania. 
Ten zwyczaj wielkanocny przywędrował do Polski najprawdopodobniej z Niemiec i kra-
jów anglosaskich. Tam szukanie podarunków od zajączka od dawna jest bardzo popu-
larne. 

Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia 

 Dawniej tradycje związane z zacho-
waniem odpowiedniego postu przed 
i w trakcie świąt wielkanocnych były bar-
dzo ważne i rygorystycznie do nich pod-
chodzono. Podczas Wielkiego Postu fak-
tycznie nie jedzono mięsa, nabiału czy cu-
kru. Najczęstszym pokarmem były wtedy… 
żur i śledź. Dlatego gdy kończył się okres 
postny i nadchodził ten radosny, świątecz-
ny, urządzano symboliczny pogrzeb żuru 
i śledzia. Ten zwyczaj wielkanocny obcho-
dzono zwłaszcza na Kujawach. 

 Aby pożegnać się z monotonnym i nie-
lubianym pokarmem, w Wielki Piątek wie-
czorem albo Wielką Sobotę rano napełnia-
no gar żurem (czasem z dodatkiem błota, 
popiołu i innych nieczystości). Następnie 
zawartość wylewano do wykopanego dołu 
(często wrzucano tam też cały garnek), 
który następnie zakopywano. Samego śle-
dzia z kolei (zwykle wyciętego z drewna 
lub tektury) wieszano na drzewie. Po tym 
obrządku można było zasiąść do sytego, 
wielkanocnego śniadania. 



 

 
Siuda Baba 

Siuda Baba to kolejna tradycja wielkanocna z Małopolski. Jej korzeni należy szukać 

w pogańskich zwyczajach związanych z przepędzaniem zimy. Według legendy w świąty-

ni w Lednicy Górnej mieszkała kiedyś kapłanka. Przez cały rok strzegła ognia i tylko raz 

w roku wychodziła z ukrycia, aby znaleźć następczynię i zabrać ją ze sobą. Dziewczęta 

chowały się wtedy w domach, ponieważ wybór kapłanki był ostateczny i nie można się 

było wykupić. Obecnie święto Siudej Baby odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny. Ob-

chodzone jest wyłącznie w Lednicy Górnej oraz Wieliczce (choć tam w nieco zmienionej 

formie). Za kapłankę przebiera się młody mężczyzna. Maluje on całe ciało sadzą, zakła-

da korale z kasztanów, ziemniaków lub z drewna. Następnie wspólnie z orszakiem cho-

dzi od domu do domu, aby zebrać jak najwięcej datków. Poczernienie twarzy przez Siu-

dą Babę przynosi szczęście, a dziewczętom ma zwiastować szybkie zamążpójście. 

 

Śmiergust 

Śmiergust to bardzo podobny do śmigusa-dyngusa zwyczaj wielkanocny, jednak obcho-

dzony w nieco innej formie. Odbywa się w Wielki Poniedziałek i występuje tylko na Ślą-

sku, zwłaszcza w Wilamowicach. Podczas śmiergusta chłopcy przebierają się w koloro-

we stroje, zakładają kapelusze ozdobione bibułą i często zasłaniają twarze ręcznie wy-

konanymi maskami. Następnie zaczynają specjalny obrzęd. Przy dźwiękach muzyki 

chodzą od domu do domu, napotkane dziewczęta oblewają wodą, po czym wspólnie 

z nimi tańczą i śpiewają. Jak w przypadku tradycyjnego śmigusa-dyngusa – mokre pan-

ny mają mieć większe szanse na szybkie zamążpójście. 



 

 

Emaus 

 Odpust Emaus urządza się w Polsce, Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielka-
nocny. U nas najsłynniejszy jest odpust krakowski. Organizowane są wówczas zabawy 
dla dzieci czy inne atrakcje, np. loterie dla całej rodziny. Wystawiane są także liczne 
stragany (zwłaszcza z zabawkami i słodyczami). Obecnie odpust pełni raczej funkcję 
rozrywkową. Jednak dawniej mieszkańcy wioski odbywali uroczysty spacer po wspólnie 
spędzonym dniu, a sama tradycja wielkanocna miała dla nich wymiar duchowy. Nazwa 
„Emaus” wzięła się bowiem od nazwy biblijnej wsi, do której zmierzał Jezus Chrystus, 
nierozpoznany nawet przez własnych uczniów. Kiermasz miał być uczczeniem pamięci 
o tej historii. 

 Tradycje wielkanocne kształtowały się w Polsce przez wiele wieków. Obecnie ob-
chodzimy je ze względów obyczajowych, jednak dawniej ludzie wierzyli, że ich kultywo-
wanie zapewni szczęśliwe i dostatnie życie. Różnorodność zwyczajów w poszczegól-
nych regionach może nie tylko wiele powiedzieć o tym, jak kiedyś obchodzono Wielka-
noc, ale także pomóc w ustaleniu pochodzenia niektórych ceremonii na ziemiach pol-
skich. Bez względu na pierwotne źródła warto powspominać przynajmniej niektóre 
z nich.  



 

 

Tekst: GOSIEK 

Україна  - garść ciekawostek  

U kraina  to prawdziwy raj dla 

miłośników górskich wędró-

wek. Górzyste i wyżynne te-

reny rozciągają się niemal przez cały kraj. 

Wśród polskich turystów dużą popularno-

ścią cieszą się ukraińskie Karpaty w za-

chodniej części państwa. Na południu 

Ukrainy rozciągają się również malownicze 

Góry Krymskie. Jednym z najpopularniej-

szych wśród turystów miejsc jest Lwów – 

duże miasto na Ukrainie, które pochwalić 

się może wspaniałą architekturą. 

 Flaga Ukrainy składa się z dwóch po-

ziomych pasów: niebieskiego i żółtego, co 

nawiązuje do złotych pól uprawnych i roz-

ciągającego się nad nimi błękitnego nieba. 

Stolicą – i zarazem największym miastem 

w kraju  jest Kijów, który cieszy się dużą 

popularnością wśród turystów. W mieście 

znajduje się mnóstwo soborów i cerkwi, 

które zachwycają swoją malowniczą archi-

tekturą.  Omawiając kulturę Ukraińców, 

warto zwrócić uwagę na wielorakość obo-

wiązujących i praktykowanych tam do dzi-

siaj obrzędów. Okazuje się, że wiele z nich 

jest podobnych do tych polskich. Przykła-

dem jest Rizdwo Chrystowe, czyli Boże Na-

rodzenie i Świat-Weczir. Na wigilijnym sto-

le pojawia się 12 potraw, a wieczerzę roz-

poczyna się po ujrzeniu na niebie pierwszej 

gwiazdki. Podobne są również potrawy - 

kutia, pierogi, ryby, kompot z suszonych 

owoców. W kulturze ukraińskiej dużą rolę 

odgrywają też przesądy. Uznaje się na 

przykład, iż po narodzeniu dziecka aż do 

czasu jego chrztu, nie powinno się zapra-

szać do domu obcych. 

 Podobieństwa kulturowe pomiędzy 

Polską a Ukrainą  sprawiają, że nasi sąsie-

dzi dobrze czują  się w naszym kraju 

i chętnie do nas przyjeżdżają. Zapewne 

wpływ na to ma nasze bliskie sąsiedztwo 

i zapożyczenia. 



 

 

Czytam… bo lubię!   Tekst: Oliwia 

Jako pierwszą propozycję przedstawię  książkę Phila 

Stampera “The gravity of us”. Jest to poruszający romans, 

opowiadający o chłopaku, starającym się zrobić  karierę 

dziennikarza, który nagrywa filmiki w mediach społeczno-

ściowych. Jego  ojciec zostaje wybrany do misji NASA lotu 

na marsa. Wtedy nastolatek musi rzucić wszystko i prze-

prowadzić się daleko od domu, gdzie spotka go wiele ra-

dości, ale i przeciwności losu. By podążać śladami bohate-

ra, dowiedzieć się więcej, trzeba  sięgnąć po  książkę. 

Lektura zapewnia wiele wrażeń, emocji a fabuła pochłania  

bez reszty. 

 

Druga propozycja to bardzo znana seria “Percy Jackson” 

Ricka Riordana. Kiedy nastoletni, zwyczajny chłopak oka-

zuje się być greckim herosem, jego życie wywraca się do góry nogami. Wyjeżdża do ob-

ozu herosów, gdzie znajduje przyjaciół, z którymi wielokrotnie ratuje świat. Żeby poznać  

jego przygody, zanurzyć się w fantastycznym świe-

cie pełnym mitycznych postaci, musisz  zajrzeć do 

książki.  Z pewnością przeżyjesz  niezwykłe przy-

gody pełne  fascynujących, olimpijskich bogów. 

 

Moją ostatnią rekomendacją jest “Baśniobór” Bran-

dona Mulla.  Bohaterowie Kendra i Seth zostają 

wysłani na dwa tygodnie do dziadka, nie są za-

chwyceni tym faktem. Na przywitanie dostają mnó-

stwo przestróg. Dzieci nie mają pojęcia, że ten 

dziwny staruszek jest strażnikiem tajemniczego 

Baśnioboru. W pilnowanym przez niego lesie żyją 

ze sobą w zgodzie zachłanne trolle, figlarne satyry, 

zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne 

wróżki. Rodzeństwo, zlekceważywszy zakazy 

dziadka, uwalnia groźne siły zła, którym teraz 

trzeba stawić czoło. To fascynująca lektura, której 

ciekawa fabuła i wartka akcja przykuwa uwagę.  

Gorąco polecam! 



 

 

C 
zas wolny to niezbędny element życia każdego człowieka. Jest to czas potrzebny na 

regenerację sił, rozwój kulturalny, poszerzanie swojej wiedzy ale także czas na zaba-

wę i aktywny wypoczynek. To wszystko ma istotny wpływ na nasze samopoczucie 

i codzienną energię. Jest wiele form spędzania wolnego czasu: można go spędzać aktywnie, 

z rówieśnikami, przy książce, w kinie. Postaram się przedstawić kilka form spędzania wolnego 

czasu w sposób aktywny, co według mnie najbardziej ładuje nasze akumulatory. 

Jak spędzać wolny czas 
Tekst:  Magda 

kilka dobrych rad! 

Jazda na rowerze to świetna opcja zarówno dla osób, które szukają sposobów na aktywne 

spędzanie wolnego czasu: chcą zadbać o swoją sylwetkę, a jednocześnie uwielbiają zapierają-

ce dech w piersiach krajobrazy. Jazda na rowerze to sposób spędzania wolnego czasu, który 

pozwala zobaczyć to, co umyka nam, gdy poruszamy się samochodem. Taniec wyzwala 

w dzieciach pozytywne emocje, reguluje napięcia nerwowe. Pełni funkcje relaksacyjne oraz 

uspakajającą, co przy dzisiejszym trybie życia dzieci oraz bodźców jakie doświadczają jest 

bardzo istotne. Pływanie to żelazny punkt lata i zdecydowanie dobry sposób na aktywne spę-

dzenie czasu poza domem na świeżym powietrzu, który można też połączyć ze spotkaniami ze 

znajomymi. W okresie poza letnim alternatywą są baseny i parki wodne z licznymi atrakcjami. 

Rekreacja ruchowa i aktywny wypoczynek nie zawsze muszą być związane z wylewaniem 

siódmych potów oraz poczuciem rywalizacji. Niekiedy wystarczy zwykły spacer na świeżym 

powietrzu przy naturalnych odgłosach przyrody. Wędrówka po lesie z całą pewnością stanowi 

jedną z najlepszych form spędzania czasu poza domem i umożliwi realne pozbycie się wszel-

kich oznak związanych ze stresem czy przemęczeniem wynikającymi z przebywania w miej-

skim otoczeniu. Mniej aktywną formą spędzania wolnego czasu jest czytanie książek. Bez wa-

hania można stwierdzić, że czytanie książek jest dobrym sposobem na zrelaksowanie się. Czy-

tając zostawiamy za sobą w pewnym sensie swój świat, swoją codzienność i zapominamy 

o wszystkim co nas otacza. Czytanie pozwala nam wyruszyć do innego świata.   

 Można by pisać bez końca…. ale prawda jest taka, że na nasze dobre samopoczucie i pozy-

tywną energię ma wpływ wszystko wokół nas: dobry sen, relaks i czas dla siebie, pielęgnowa-

nie dobrych relacji, aktywność fizyczna i to my sami decydujemy jak to wszystko dobrze wyko-

rzystać.  



 

 

  Jestem ze Śląska. Tego, który większość Polaków kojarzy z województwem śląskim 

i tego, który faktycznie jest Śląskiem. Dla niewtajemniczonych - Śląsk i obecne granice 

województwa śląskiego, to dwa różne obszary, pokrywające się tylko w małej części.                  

W tym artykule będę odnosiła się do miejsc znajdujących się w województwie śląskim.  

Park Gródek 

Nazywany Śląskimi Malediwami, chociaż to 

raczej luźne skojarzenie, bo ani woda ani 

krajobraz nie przypomina Malediwów, a ką-

piel jest zakazana. Park Gródek to tereny 

dawnego kamieniołomu, które zostały 

sprytnie zagospodarowane i przystosowane 

do rekreacji i odpoczynku. Znajdują się tutaj 

ścieżki na zalesionym terenie, stacje z cie-

kawostkami przyrodniczymi, pomost nad brzegiem wody, ładny klif, stacja dla nurków. 

Kompleks Pałacowy w Pszczynie  

Pszczyna to jedna z pierwszych szkolnych 

wycieczek, które pamiętam! Pałacowe kom-

naty, zbroje i skansen utkwiły mi w pamięci. 

Odwiedzamy to miejsce nawet kilka razy 

w roku, spacerując ogromnym parkiem, 

z przerwą na kawę na uroczym ryneczku za 

pałacem. Oprócz parku, którego rozmach 

jest iście królewski, do zwiedzania udostęp-

niony jest Pałac oraz Skansen, w którym można zobaczyć jak wyglądało życie setki lat 

temu, w autentycznych drewnianych chatach. W ostatnim czasie do parku dołączono re-

zerwat żubrów. 

3 Stawy Katowice 

To kolejne rekreacyjne miejsce stolicy Śląska. 3 stawy to miejsce, w którym możesz 

spacerować, biegać, jeździć na rowerze, a najlepiej  rolkach jeśli lubisz (to chyba ulu-

bione miejsce dla rolkarzy w Katowicach). Jeden ze stawów przeznaczony jest do ką-

pieli, znajduje się przy nim plaża. Pozostałe stawy to miejsce dla kajakarzy czy paddle-

board. Dozwolone jest łowienie ryb. To miejsce ma swój klimat! 

Ciekawe miejsca 

w naszej aglomeracji       

Tekst: Wiki 



 

 
Palmiarnia Gliwice 

Najbardziej egzotyczne miejsce na Ślą-

sku, to zdecydowanie Palmiarnia w Gliwi-

cach. To przepiękne miejsce z okazami 

przedwojennymi, jedna z najpiękniejszych 

palmiarni w Polsce, przy czym same pal-

miarnie są rzadkością w naszym kraju.  

Czeka tu na was kilka pawilonów z róż-

norodną, egzotyczną roślinnością, małymi 

zwierzętami, a także hala z akwarium 

(w zasadzie kilkoma). Sama palmiarnia znajduje się w ładnym i zadbanym Parku Chopi-

na, w którym również spędzicie miło czas, a po wszystkim można usiąść w kawiarni na 

piętrze palmiarni, z widokiem na park. 

Radiostacja w Gliwicach 

Kolejna gliwicka perełka. Polska wieża Eiffla, z tym 

że wcale jej nie ustępuje unikalnością. Radiostacja 

w Gliwicach to najwyższa istniejąca, zbudowana 

w całości z drewna konstrukcja w Europie, najwyż-

sza drewniana wieża nadawcza na świecie. Obecnie 

kompleks wieży i otaczających budynków tworzy 

oddział Muzeum w Gliwicach i jest możliwy do 

zwiedzania. Pod sama radiostacją można pospace-

rować i wypocząć na ławeczkach, w otoczeniu 

kwiatów i wieży.  Radiostacja ma też wyjątkową hi-

storię związaną z II wojną światową, ale pozwolę 

Wam ją odkryć na miejscu! 

 

Rudy Raciborskie: opactwo cystersów i park  

To miejsce Odwiedziłam niedawno. Piękny park 

i ogromny kościół, które tworzą romantyczną sce-

nerię, zwłaszcza jesienią! Ponad 700-letni Pocy-

sterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach 

Wielkich (inaczej zwanych Rudami Raciborskimi) to 

dawne zabytkowe romańsko–gotyckie opactwo 

(klasztor) cystersów w Rudach w powiecie racibor-

skim. Oprócz pięknego klimatu i natury, znajdziecie 

tu plac zabaw dla dzieci, kawiarnie i dodatkowe 

atrakcje np. Szlaku Zabytków Techniki z kolejką wąskotorową. 



 

 
Pustynia Błędowska 

Może pomyślisz, że się pomyliłam, 

ale zapewniam Cię, że nie! Pustynia 

w Polsce, a dokładniej na Śląsku 

istnieje! Pustynia Błędowska to uni-

kalna w skali kraju, naturalna 

atrakcja sama w sobie. To najwięk-

szy w Polsce obszar lotnych pia-

sków (około 33 km²). Przez pusty-

nię, ze wschodu na zachód przepły-

wa Biała Przemsza. Obszar pustyni 

objęty jest programem ochrony Natura 2000. Na pustyni znajduje się kilka punktów wi-

dokowych oraz szlak turystyczny. Dawniej (przed zalesianiem okolic) zdarzały się tu fa-

tamorgany!. Do tego miejsca również mam sentyment (pisałam, że to lista ulubionych 

miejsc w okolicy Śląska). Wracając do pustyni, polecam się pospieszyć, ponieważ z roku 

na rok się zmienia, podobnie jak nasz klimat. Można spacerować, zrobić sesję zdjęciową 

lub piknik na pustyni! 

Nikiszowiec i Giszowiec  

Najbardziej znane robotnicze osiedla na Śląsku. Charakterystyczne czerwone familoki, 

czerwone okiennice, atrialny układ. Aktualnie te miejsca to kultowa alternatywa dla cen-

trum Katowic. Przeżywają swoje lata świetności i splendoru. Oprócz artystycznych wy-

darzeń w weekendy, odbywają się tu cykliczne imprezy jak jarmarki, czy znany odpust u 

Anny. To lubiane miejsce na niedziele obiady i desery, kawki i spacery. Znajdziecie tu jed-

ne z lepszych lokali w Katowicach, do każdego można wejść “w ciemno”. Nikiszowiec to 

też często wybierany plener na sesje zdjęciowe. Kadry robią się same. 



 

 

  Ukraińskie przysmaki 

K uchnia ukraińska jest bardzo cha-
rakterystyczna, aromatyczna 
i pyszna. Powstała dzięki mocnemu 

wpływowi otaczających Ukrainę państw, a także 
ich kultur. W smakach ukraińskich można wy-
czuć wiele różnych wpływów kulinarnych, 
zwłaszcza rosyjskich, tatarskich, żydowskich, 
rumuńskich, ormiańskich, a nawet polskich. Da-
nia ukraińskie, które znamy dziś, zaczęły wy-
kształcać się tak naprawdę dopiero ok. XVIII / 
XIX wieku. Właśnie wtedy formować zaczęła się 
bowiem narodowość mieszkańców Ukrainy – co 
nie zmienia faktu, że wcześniejsze wydarzenia 
historyczne również mocno wpłynęły na kulina-
ria tego państwa. Za kluczową uznać można 
uprawę żyta, które na Ukrainie do dziś jest pod-
stawą przy wypiekaniu pieczywa. Pozostaje 
jeszcze jedno pytanie: skąd wzięła się miłość 
Ukraińców do tłustych mięs? Otóż jest ona po-
zostałością po wielu latach głodu, kiedy to je-
dzenie musiało przede wszystkim posilić całą 
rodzinę i sprawić, aby przetrwali. W porównaniu 
do wielu rarytasów pochodzących z innych 
kuchni, ukraińskie przysmaki są bardzo warto-
ściowe i zdrowe. Większość z nich jest natural-
na, ponieważ na Ukrainie używa się niewielu do-
datków czy konserwantów. Na próżno szukać 
w ukraińskich przysmakach chemii, jaką znaleźć 
można np. w niektórych przekąskach z zachodu. 
Sporo ukraińskich smakołyków robionych jest 
własnoręcznie, zatem z naturalnych składników. 
Są one dostępne dla wszystkich, ponieważ pro-
dukty sprzedaje się na lokalnych targach – czę-

sto naprawdę ogromnych i bogato wyposażo-
nych. 

Oto kilka specjałów, które naprawdę warto 
spróbować, będąc na Ukrainie: 

Barszcz ukraiński – w zupie rządzą buraki z ja-
rzynami, koniecznie z dużą ilością czosnku 
i śmietany. Oprócz czerwonego barszczu na 
Ukrainie zjeść można też barszcz zielony, przy-
gotowywany ze szczawiu na zimno. 

Kapuśniak zaporoski – dawniej było to jedno 
z ulubionych dań ukraińskich kozaków. Zupę 
z kiszonej kapusty powinno robić się na wędzo-
nym boczku. 

Pielmieni – pierożki z mięsnym farszem, które 
mają nietypowy okrągły kształt. 

Czebureki – duże pierogi z farszem, w którym 
znajduje się drobniutko pokrojone, często dość 
tłuste mięso. 

Deruny – placki ziemniaczane, podawane zwykle 
z gęstą śmietaną. 

Wśród przysmaków ukraińskich ciężko nie wy-
mienić też sało, a więc słoniny. Niektórzy Ukra-
ińcy uznają ją wręcz za narodowy przysmak. 
Popularne są również słodycze, najczęściej 
tworzone z połączenia maku, bakalii oraz miodu. 
Wśród ukraińskich napojów wyróżnia się z kolei 
kwas chlebowy, który w ukraińskich gospodar-
stwach domowych wytwarzany jest od setek lat. 
Często można kupić go na ulicy, sprzedawanego 
bezpośrednio z beczki. Kwas chlebowy wręcz 
idealnie gasi pragnienie w upalne dni. 

  Tekst: Molek 



 

 

Wiosna to czas, kiedy po okresie zimowym, nieco ubo-
gim w świeżą, lokalną, sezonową żywność, powoli po-
jawia się coraz więcej pysznych polskich warzyw 
i owoców. Dzięki temu, dieta wiosenna może być na-
prawdę urozmaicona, obfitująca w sezonowe produkty, 
które będą charakteryzować się nie tylko pysznym 
smakiem, ale również bardzo wysoką wartością od-
żywczą. Dodatkowo, jest to dobry czas na przygotowa-
nie pierwszych przetworów. 

Jedzenie sezonowe – zalety i korzyści 

Jedzenie sezonowe niesie za sobą wiele korzyści zdro-
wotnych, a przy tym jest naprawdę proste i nie wymaga 
większego wysiłku. Polega to na wdrożeniu do swojej 
diety świeżych, lokalnych produktów, które naturalnie 
rosną w polskim klimacie w określonym czasie. Kiero-
wanie się sezonowością żywności, sprawia, że dieta 
jest urozmaicona i charakteryzuje się wysoką warto-
ścią odżywczą. Dzięki temu można mieć pewność, że 
do organizmu dostarczane są wszystkie składniki mi-
neralne i witaminy, niezbędne do jego prawidłowego 
funkcjonowania. Nie bez znaczenia jest również aspekt 
ekonomiczny – produkty sezonowe, lokalne są zazwy-
czaj najtańsze.  

Jaka być  powinna wiosenna dieta ?  

Dieta wiosenna powinna obfitować w świeże, sezonowe 
warzywa i owoce. To czas, aby po okresie zimowym, 
stosunkowo ubogim w lokalną żywność, na nowo włą-
czyć je do diety. Charakterystyczne dla wiosny są no-
walijki, warzywa liściaste oraz pierwsze owoce jagodo-
we. Stopniowe wzrosty temperatury powinny też skło-
nić nas do zwiększania ilości wypijanych płynów.  

Zupa z pokrzyw 
Składniki: 

 duża cebula pokrojona w 
kostkę 

 ząbek czosnku przetarty 
przez praskę 

 1 łyżka masła klarowanego do 
smażenia 

 talerz pełen listków młodych 
pokrzyw – ok pół kilo 

 750 ml bulionu 

 posiekana natka pietruszki 

 łyżka suszonego czosnku nie-
dźwiedziego 

 po dużej szczypcie papryki, 
gałki muszkatołowej i pieprzu 

 

W garnku zagotować wodę z listka-
mi laurowymi, zielem angielskim, 
solą, drobno posiekanym czosnkiem 
i warzywami. Pokrzywę i cebulę po-
kroić i podsmażyć na patelni z ma-
jerankiem oraz świeżo mielonym 
pieprzem. Kiedy warzywa w zupie 
zmiękną, dodać pokrzywę i gotować 
jeszcze chwilę. Doprawić do smaku 

Wiosenna dieta Tekst: Martyna 



 

 

Kuchenne inspiracje 
Tekst: Wiktoria 

Drożdżówki wegańskie 
z serkiem 
i truskawkami 

Składniki: 

450 g mąki pszennej  

100 g cukru  

szczypta soli  

7 g Drożdży suszonych Dr. Oetkera  

300 ml ciepłego napoju sojowego  

10 g rozpuszczonego oleju kokosowego  

Kruszonka: 

50 g mąki pszennej  

40 g cukru  

30 g oleju kokosowego  

Waniliowy serek z tofu: 

180 g tofu naturalnego  

1 łyżeczka Ekstraktu naturalnego Wanilia 
Dr. Oetkera  

1 łyżka cukru  

sok z 1/2 cytryny  

50 ml napoju sojowego  

Lukier cytrynowy: 

80 g cukru pudru  

2 łyżki soku z cytryny  

Dodatkowo: 

8 truskawek  

podprażone płatki migdałów  

Krok 1 

Wymieszaj razem suche składniki: mąkę 
pszenną, cukier, szczyptę soli, cukier i drożdże 
suszone. 

Krok 2 

Mieszając dodaj ciepły napój sojowy 
i rozpuszczony olej kokosowy. Wyrób na jedno-
lite ciasto. 

Krok 3 

Misę z wyrobionym ciastem przykryj ściereczką 
i odstaw w ciepłe miejsce na godzinę. W czasie 
wyrastania ciasta przygotuj kruszonkę i serek 
z tofu. 

Krok 4 

W tym czasie ciasto powinno podwoić swoją 
objętość. 

Krok 6 

Wyrób na kruszonkę i odstaw do lodówki. 

Krok 7 

Do pojemnika malaksera przełóż pokruszony 
i odciśnięty z zalewy serek tofu, ekstrakt wani-
liowy, cukier, sok z cytryny i napój sojowy. 

Krok 8 

Zblenduj do uzyskania jednolitej konsystencji, 
a następnie przełóż serek do lodówki. 

Krok 9 

Wyrośnięte ciasto zagnieć ponownie. Następnie 
podziel je na 8 części. Z każdej części utwórz 
placek, z wgłębieniem na środku. Placki ułóż na 
blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Krok 10 

W każde wgłębienie nałóż łyżkę serka z tofu, 
następnie jedną truskawkę pokrojoną na 
ćwiartki. 

Krok 11 

Drożdżówki posyp kruszonką i odstaw do po-
nownego wyrastania na około 30 minut. Na-
grzej piekarnik do 180°C. 

Krok 12 

Drożdżówki wstaw do nagrzanego piekarnika 
i piecz przez 18-20 minut. Upieczone drożdżów-
ki odstaw do wystudzenia. 

Krok 13 

Do cukru pudru dodaj sok z cytryny i ucieraj 
łyżką do uzyskania jednolitego lukru. 

Krok 14 

Upieczone drożdżówki polej lukrem cytryno-
wym i posyp płatki migdałów. 



 

 

 

 

 

Skacze zajączek po lesie 

I życzenia Tobie niesie 

Przez pisanki przeskakuje 

ALLELUJA wykrzykuje 

Po czym znika w długich susach 

Cały mokry od dyngusa 

 

Zajączka pięknego, dyngusa mokrego 

Miłości wiecznej, drogi tylko mlecznej 

Świąt w szczęście owocnych 

Redakcja  


