
 
- Dlaczego kobiety tak ko-
chają buty? 
- Bo bez względu na to, ile 
kobieta przytyje, to buty i tak 
będą pasować. 
 
Życie jest jak pudełko czeko-
ladek - jeżeli dopuścisz do 
niego kobietę, to możesz się 
z nim pożegnać. 
 
Dwie małe dziewczynki stoją 
przy wadze. Jedna ostrzega 
koleżankę: 
- Nie wchodź na nią, od tego 
się płacze! 
 
Mężczyźni mają umysł anali-
tyczny –  duże problemy 
potrafią rozbić na mniejsze. 
Kobiety mają umysł synte-
tyczny –  z małych proble-
mów robią duże problemy. 
 

- Skąd wracasz? 
- Z salonu piękności! 
- Był zamknięty?! 
 

- Masz piękną sukienkę. 
- Wiem, Elka mi to powie-
działa. 
- I ty jej uwierzyłaś? 
 

- Dlaczego kobiety żyją 
dłużej niż mężczyźni? 
- Ponieważ Bóg doliczył 
im czas na parkowanie. 
 

Jeśli facet mówi, że coś 
naprawi, to znaczy, że to 
zrobi i nie trzeba mu o 
tym  co pół roku przypo-
minać. 
 
- Jak mężczyźni definiują 
podział obowiązków "pół na 
pół"?  
- Ona gotuje - on je, ona 
sprząta - on brudzi, ona pra-
suje - on gniecie… 
 

- Jak jest najcieńsza książ-
ka na świecie?  
- "Co mężczyźni wiedzą o 
kobietach". 
 

Dlaczego wśród załogi 
astronautów jest zawsze 
kobieta?  
- Bo kiedy załoga zgubi się 
w kosmosie, kobieta przy-
najmniej zapyta o drogę. 
 

Kiedy facet mówi do rze-
czy? 
- Gdy otwiera szafę. 

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

„Z kobietą nie ma żartów 
- w miłości czy w gniewie. 
Co myśli, nikt nie zgadnie,  
Co zrobi, nikt nie wie.” 
 
             Aleksander Fredro 
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 Kochani. 
 W tym wydaniu gazetki oficjalnie otwieramy Klub Ludzi 
Pozytywnie Zakręconych, albowiem wierzymy, że warto 
otaczać się ludźmi z pasją – pasją, która nie tylko inspiruje, 
ale pomaga żyć, czyniąc to nasze życie  barwniejszym. Do 
Klubu tego zapraszamy osoby, które udzielają się społecz-
nie, mają ciekawe zainteresowania lub odnieśli znaczące 
osiągnięcia w jakiejś dziedzinie. Chcielibyśmy, aby osoby 
te były dla Was inspiracją, aby utwierdziły Was w przeko-
naniu, że każdy z nas ma skrzydła, które warto rozwinąć, 
by wznieść się ponad przeciętność. Kto z Was ma ochotę 
przyłączyć się do grona ludzi pozytywnie zakręconych? A 
może znacie osoby związane z naszą szkołą, które Waszym 
zdaniem  powinny być członkami Klubu? Pamiętajcie, 
przez pierwszy tydzień każdego miesiąca zielona skrzynka 
czeka na Wasze propozycje.   
Jako pierwszych do Klubu Ludzi Pozytywnie zakręconych 
zapraszamy Eryka Czaplejewicza i Błażeja Gałkowskie-
go. Wywiady z nimi przeczytacie na kolejnych stronach 
gazetki. W następnym wydaniu „Czwórki” , na Wasze 
życzenie, rozmowa z … morsami. Tak, tak— są w naszej 

szkole. 
            Agnieszka Kopycka                                                                                                   

Puchar Świata w Egerze (24.02.2018 r.) – Srebro  w konkurencji  50 m Bi-Fins  

Dla Kobiet, które znamy, moc życzeń dzisiaj mamy, 
dużo szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości, nie-
chaj się to niesie na cały kraj, dziś dla Pań wszystko 
naj... naj... naj! 

Z okazji Dnia Mężczyzny życzymy 
Wam, Panowie i chłopaki, zbierania  
z życia tylko najlepszych wrażeń i 
spełniania wszystkich marzeń. Wielu 
uśmiechów, a mało złości, jak naj-
mniej smutków, a dużo radości. 



                                   WIOSNA Str. 2 

Konrad Kamiński 
Wiosna 
 
Pora roku dobrze znana, 
Gdy z gniazda widać bocia-
na,  
Kiedy trawa się zieleni, 
Żonkil się w promykach 
mieni. 
 
Wnet marzannę topią dzieci, 
Słońce coraz mocniej świeci, 
Z ciepłych krajów lecą ptaki, 
To wiosenne są oznaki. 
 

*** 
Aleksander Sienkiewicz 
Wiosna 
 
Cały jestem w skowronkach, 
bo przyszła już wiosna 
i gra na leśnych dzwonkach, 
konwaliami i fiołkami pach-
nąca. 
 
Majowy deszczyk spadł na 
ziemię. 
Żaby rechoczą w stawie, 
czyha już na nie boćków 
plemię,  
schowaj się, żabko, w trawie. 
                    

*** 
Miłosz Skrzypiec 
Wiosna 
 
Wkoło zielono i gwarno, 
Przyroda do życia się budzi, 
Rolnicy sieją już ziarno, 
W parkach dużo jest ludzi. 
 
Kolorowa, radosna, pachną-
ca, 
Bywa burzliwa i zmienna, 
Jasnożółto kwitnąca, 
Nasza wiosna promienna. 

          *** 
Hanna Dziokan 
Przyszła wiosna 
 
Kiedy wiosna przychodzi 
To cały świat wnet wypogo-
dzi 
Wszystkie zwierzęta do życia 
znów wstają 
I nawet ptaki radośnie ćwier-
kają 
 
Zima ucieka daleko za morze 
A zamiast zimy widać już 
rosnące zboże 
Nawet ludzie mają dobre 
humory 
Bo słychać porządkowe ru-
mory 
                 *** 
Milena Zaręba 
Wiosna 
 
Wiosna tuż, tuż, 
na twarzach dzieci uśmiech 
już. 
W parku widać pierwsze 
kwiaty,  
a na drzewie ptak pstrokaty. 
 
Słońce coraz wyżej świeci, 
o poranku wietrzyk leci, 
zobaczymy bociana na łące, 
będzie to interesujące. 
               *** 
Maciej Kułakowski 
Wiersz o wiośnie 
 
Wiosno moja ukochana, 
wiosno moja utęskniona, 
tak długo na ciebie czekałem, 
że chcę cię wziąć w ramiona. 
 
Stęskniłem się za twymi 
zielonymi łąkami, 

Wiersze o wiośnie uczniów kl. VI b 

za twymi bujnymi trawami, 
te wiosenne kwiaty na łące 
mają na mnie działanie kojące. 
                   *** 
Wiszniewski Michał 
Wiosna 
 
Pierwsze ptaki się budzą, sło-
wik krzyczy wesoło. 
Wiosna, wiosna, będzie zaba-
wa! 
Wszystkie jeże wstają, 
 Czują, że nadeszła pora. 
 
Dostojne żurawie przyleciały. 
Słychać ich głosy. 
Tylko wróbel smutny siedzi 
- już mnie nie dokarmiają dzie-
ci… 
                   *** 
Julia Szlaszyńska 
Wiosna 
 
Co się dzieje? – pyta chłopiec. 
Czy to zimy nadszedł koniec? 
Śnieg topnieje, lód topnieje, 
ptaki latają po niebie. 
 
Bałwany ze smutkiem nas  
żegnają, 
słowiki radośnie się witają, 
przebiśniegi szybko kwitną, 
dzieci na podwórko biegną. 
 
Z dala szum strumyka słychać, 
a baranek zaczął biegać, 
zając skacze tuż przy łące, 
a pasterze gonią owce. 
 
Słońce także jasno świeci, 
tamten bocian za nim leci. 
Czy to wiosna? 
Czy to lato? 
Ja już siły nie mam na to. 

Odpowiedzi do siłowni umysłowej z lutego 
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Jedną zapałkę zabieramy ze znaku 
„+” i dodajemy ją do szóstki, two-

rząc 8 (8 – 4 = 4) lub z szóstki robimy 
0. Kwadrat z działaniami  

Odp. 2 + 8 x 3 - 9 + 4 : 5 =5  

List do Władysława Warneńczyka 

 

List okazał się fałszywy, ponieważ Władysław 
Warneńczyk przydomek otrzymał dopiero po 
śmierci pod Warną. 

Krzyżówka 
1-Muzykant, 2- Kochanowskie, 3- Saba, 4- Ania, 5- Mazurek Dąbrowskie-
go, 6- żona, 7- Pan Kleks, 8- brzydkie kaczątko, 9- Robinson, 10- Zemsta, 
11- Guliwer, 12- Maja, 13- Telimena, 14- Pinokio, 15- Orzeszkowa,  
16- Sienkiewicz, 17- Julia, 18- Konopnicka, 19- Kubuś Puchatek 

Kwadratowa plansza jest podzielona 
na dziewięć identycznych kwadratów 
3 x 3 - w każdym z nich znajduje się 
dziewięć komórek. Twoim zadaniem 
jest wypełnienie wszystkich komórek 
planszy cyframi od 1 do 9. W każdym 
wierszu i każdej kolumnie dana cyfra 
może występować jedynie raz. 

Najstarsze polskie zdanie? 

Byegaycze, byegaycze! - to zapisane 

przez Długosza - być może najstar-

sze - polskie zdanie. Czyje to słowa  

i w jakiej sytuacji zostały one wypo-

wiedziane? 



Str. 14 WIOSNA 

Siłownia umysłowa 
 

 

W trzech klasach szóstych jest razem 72 uczniów. W klasie VIa  jest 26 uczniów, a w VIb 
jest tyle samo uczniów co w klasie VIc. Ilu uczniów liczy klasa VIb? 
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Ciekawostki  
o kobietach  

i mężczyznach 
 
1. Przeciętna kobieta spędza 
prawie rok na zastanawianiu się, 
w co się ubrać. 
2. Słowo „kobieta” pochodzi z 
toskańskiego dialektu od słowa 
„conbitta”, co dosłownie znaczy 
„istota, która lubi się przytulać”. 
3. Przeciętna kobieta jest posia-
daczką 20 par butów. Nie oznacza 
to wcale, że we wszystkich cho-
dzi. Według najnowszych badań, 
prawie każda posiada od trzech do 
czterech par, których nigdy nie 
włożyła.  A jak u was dziewczy-
ny? Zaglądałyście do swej szafy? 
4. Kobiety uśmiechają się w ciągu 
dnia średnio 62 razy, podczas gdy 
mężczyźni  - tylko 8. 
5. Ziewając, kobieta zasłania usta 
otwartą dłonią, mężczyzna – 
pięścią. 
6. Kobieta zawołana na ulicy 
najczęściej odwróci tylko głowę. 
Mężczyzna zaś, z powodu mniej 
giętkiej szyi, odwraca się także 
resztą ciała. 
7. Kobiety nie lubią mieć wol-
nych rąk, dlatego zawsze zabiera-
ją ze sobą torebkę. Często trzyma-
ją też w dłoniach książkę albo 
kwiatek. 
8. Po rozgrzanej powierzchni 
kobieta idzie na palcach, mężczy-
zna – na piętach.  
9. Kobieta najpierw włoży bluzkę, 
a dopiero potem spodnie, ręka-
wiczki włoży jeszcze przed wyj-
ściem na ulicę. 
10. Kobiety płaczą od 30 do 64 
razy w roku, mężczyznom zdarza 
się to od 6 do 17 razy w roku. 

List Pani Zimy do Pani Wiosny  



Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 
Wywiad z Erykiem 
Czaplejewiczem  
– uczniem kl. VII a naszej 
szkoły oraz Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Olecku, 
członkiem zespołu muzycz-
nego Syndrom. 
 
Witaj, Eryku. Twoją pasją 
jest muzyka - nie tylko 
grasz, ale i śpiewasz. Skąd 
takie zainteresowanie? Czy 
w Twej rodzinie jest ktoś 
uzdolniony muzycznie, kto 
obudził w Tobie zamiłowa-
nie do muzyki, czy może 
zainspirował Cię jakiś wo-
kalista? 
 
Witam. Talent muzyczny był 
u mnie zidentyfikowany chy-
ba w przedszkolu, gdzie za-
cząłem brać udział w konkur-
sach. W konkursie pieśni 
patriotycznych zdobyłem 
kilka nagród. W mojej rodzi-
nie mam wujków, którzy 
grają trochę na gitarach, ale 
nie wiem, czy to mnie zain-
spirowało. Dużą rolę odegrali 
rodzice, którzy zaprowadzili 
mnie do szkoły muzycznej. 
 
Kiedy dokładnie uświado-
miłeś sobie, że to muzyka 
właśnie jest czymś, czemu 
chcesz poświęcać swój czas? 
 
Na poważnie muzyką zainte-
resowałem się, gdy zacząłem 
grać na saksofonie. Od tego  

momentu muzyka była dla  
mnie czymś ważniejszym niż 
tylko muzyką. Rozpoczęcie 
nauki w Szkole Muzycznej w 
Olecku dało mi dostęp do 
wiedzy muzycznej. Uświado-
miłem sobie, jak duże możli-
wości są w instrumentach. 

Jak już wspomniałeś, grasz 
na saksofonie. Czy jest to 
jedyny instrument, po któ-
ry sięgasz? 
Nie, nie jest to jedyny instru-
ment. Dodatkowo gram na 
gitarze, ukulele, fortepianie, 
ale to raczej amatorsko. Gra-
nie na nich jest dla mnie w 
pewnym sensie odskocznią 
od codzienności. 

Chwilowo zaprzestałeś śpie-
wania, czy w przyszłości 
planujesz do tego wrócić? 
 

Na razie nie mam w planach 
powrócić do śpiewania. Co 
prawda lubię śpiewać, ale 
śpiewanie w konkursach 
mnie już nie kręci. Na tę 
chwilę nie czuję się w tym 
mocny. Chociaż nie oznacza 
to, że skończyłem ze śpiewa-
niem.    

W styczniu 2017 r. brałeś 
udział w przesłuchaniach 
CEA (Centrum Edukacji 
Artystycznej). Przesłucha-
nia te mają co prawda na 
celu sprawdzenie poziomu 
nauczania szkół muzycz-
nych. Byłeś reprezentantem 

Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Olecku. Czy 
to przesłuchanie pozwoliło Ci 
odkryć coś o sobie i swych 
umiejętnościach? Czy byłeś 
zadowolony z wyników? 

Tak, byłem bardzo dumny z 
tego, czego dokonałem. Uświa-
domiłem sobie, jakie mam 
możliwości. Na pewno odkry-
łem w jakimś stopniu, jak to 
jest mieć na swych barkach 
dobre imię szkoły. Oczywiście 
nie byłem tam sam, ponieważ w 
Olsztynie była przesłuchiwana 
sekcja instrumentów dętych 
drewnianych, więc były ze mną 
osoby grające na fletach i klar-
necie. 

Z pewnością w Twej pamięci 
zapisał się luty 2017 r. Przez 
tydzień uczestniczyłeś wów-
czas w Zimowych Warszta-
tach Orkiestrowych w Bia-
łymstoku. Są to międzynaro-
dowe warsztaty organizowane 
przez Białostocką Fundację i 
Stowarzyszenie Pro Musica 
oraz przez Białostocką Szkołę 
Muzyczną. Warsztaty te pro-
wadził włoski dyrygent And-
rea Loss. Jakie doświadczenia 
wyniosłeś z tych zajęć? 

Trafiłem tam dzięki mojemu 
tacie, który znalazł informacje o 
tych warsztatach. Ponieważ od 
grudnia 2016r. gram w orkie-
strze kameralnej w szkole mu-
zycznej, byłem już trochę 
oswojony z grą w orkiestrze.  

Str. 4 WIOSNA 
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Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 
Zaskoczyła mnie różnica 
między Oleckiem a Białym-
stokiem, ponieważ w orkie-
strze WOW 2017 wzięło 
udział 110 muzyków. Byli to 
między innymi trębacze, 
saksofoniści, klarneciści, 
oboiści, fagociści, wioloncze-
liści, perkusiści. Mogę dalej 
wymieniać, ale nie ma sensu. 
Po prostu skład był ogromny. 
Poziom warsztatów był wy-
soki, co dało mi możliwość 
opanowania materiału i zgra-
nia się z innymi muzykami w 
krótkim czasie. 

Od marca 2017 r. grasz w 
zespole Syndrom. Na inter-
netowej oficjalnej stronie 
gminy Wieliczki natknęłam 
się na takie słowa: 
„SYNDROM to kapela, 
która doskonale wpisuje się 
w nurt współczesnej muzy-
ki alternatywnej i posiada 
wszystkie przymioty, aby 
na niej zaistnieć (…) pro-
gresywni muzycy grają 
muzykę osadzoną na 
pograniczu rock ‘a al-
ternatywnego. Prezen-
tują wyjątkowo dojrza-
ły, autorski repertuar; 
od bluesa i ballad aż do 
ostrzejszych rockowych 
brzmień, często wzbogaco-
nych elementami jazzu i 
folku.” Opowiedz coś o tej 
grupie. 

2017. Próby mamy co ty-
dzień. Gram tam nie tylko na 
saksofonie, także śpiewam i 
gram na klawiszach. Syn-
drom to grupa, do której 
mam pewien sentyment, 
ponieważ chłopaki są tak 
naprawdę w moim wieku. 
Jesteśmy młodą grupą, która 
ma wielkie cele i wielkie 
ambicje. Nasz repertuar jest 
bardzo, bardzo rozbudowany, 
do tej pory większość utwo-
rów była w języku angiel-
skim, ale mamy też cztery 
utwory po polsku. Zagrali-
śmy już razem kilka koncer-
tów i myślę, że jak nic mi nie 
przeszkodzi, to chcę grać z 
nimi jak najdłużej. 

No właśnie, jako zespół 
macie już na swym koncie 
kilka koncertów. Były to: 
Rock Koncert w Baniach 
Mazurskich, Legafest w 
Olecku, koncert na zakoń-
czenie wakacji i w czasie 
WOŚP w naszym mieście, 
przedstawienie międzypo-
koleniowe „Pachnie mi 
koronką” z muzyką na 
żywo w oleckim AGT. Któ-
ry z tych występów wspo-
minasz najlepiej? A może-
któryś był dla Ciebie pod 
jakimś względem szczegól-
ny? 

 

Wszystkie koncerty były w 
jakiś sposób wyjątkowe.  

Najbardziej w pamięć zapadł 
mi Rock Koncert w Baniach 
Mazurskich, może dlatego, że 
był to mój pierwszy koncert z 
zespołem. Przedstawienie 
„Pachnie mi koronką” także 
ciekawie wspominam – dało 
nam możliwość grania muzy-
ki na żywo do spektaklu. 

W lipcu 2017 r. uczestniczy-
łeś w  Warsztatach Jazzo-
wych w Puławach. Praca 
zdecydowanie się opłaciła, 
bowiem już w listopadzie 
tego samego roku zdobyłeś 
brąz na II Międzynarodo-
wym Konkursie Instrumen-
tów Dętych. Co dla Ciebie 
znaczy to wyróżnienie? 

Kolejne warsztaty, o których 
powiedzieli mi rodzice i 
umożliwili udział w nich. 
Miło wspominam Warsztaty 
Jazzowe w Puławach, było to 
fajne doświadczenie, ponie-
waż miałem okazję uczyć się 
od najlepszych muzyków nie 
tylko z Polski, ale i ze świata. 
Brąz w konkursie był dla 
mnie zaskoczeniem, nie spo-
dziewałem się takiego wyróż-
nienia na tle międzynarodo-
wym. Wymagało to jednak 
dużej pracy i poświęciłem 
temu bardzo dużo czasu. 

W lutym tego roku ponow-
nie wziąłeś udział w Warsz-
tatach Orkiestrowych w 
Białymstoku.  Domyślam 
się,  że będziesz w nich 

Str. 5 marzec 2018  



Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 

uczestniczył systematycz-
nie. 

Warsztaty WOW odbywają 
się w roku szkolnym, niestety 
kosztem lekcji. Później trze-
ba uzupełnić i odrobić zale-
głe lekcje. Z roku na rok 
poziom warsztatów wzrasta, 
ale widzę także postępy u 
siebie. Dodatkowo doświad-
czenie jest bezcenne i poma-
ga mi się rozwijać. Jednak 
jeśli będzie kolejna możli-
wość, to jak najbardziej chcę 
wziąć udział. 

Eryku, miałam okazję za-
poznać się z zapisami na 
Twej indywidualnej karcie 
punktacji solisty podczas 
Przesłuchań Regionalnych 
w Olsztynie. Znalazłam tam 
taki zapis: „Uczeń jest mu-
zykalny i gra z energią (…). 
Na przyszłość dobrze roku-
je”. Równie pochlebnie 
brzmi wpis na oficjalnej 
stronie gminy Wieliczki: 
„Eryk posiada ogromne 
pokłady pozytywnej ener-
gii, oraz pasję, która w po-
łączeniu z coraz bogatszy-
mi umiejętnościami, w 
przyszłości gwarantuje mu 
rolę wirtuoza swojego in-
strumentu [saksofonu].”  
Zastanawiam się, czy swe 
przyszłe życie wiążesz z 
karierą muzyka. Jakie 
masz plany na przyszłość? 

 

Moje najbliższe plany odno-
śnie muzycznej przyszłości to 
na pewno II stopień Szkoły 
Muzycznej, rozwijanie się i 
branie udziału w różnych 
warsztatach oraz kontynu-
owanie gry w zespole Syn-
drom. Co będzie jeszcze? O 
tym nie myślałem. Czas po-
każe. 

Dziękuję za interesującą 
rozmowę. Życzę Ci wielu 
sukcesów, zadowolenia i 
spełnienia w tym, co robisz. 
Jestem przekonana, że jesz-
cze o Tobie usłyszymy. 
 
Ja również dziękuję za roz-
mowę. Zachęcam innych do 
rozwijania swych pasji. Ko-
rzystając z okazji, chciałem 
podziękować rodzicom, na-
uczycielom i innym osobom, 
które pomogły mi i nadal 
pomagają w moim rozwoju 
muzycznym. 

Z Erykiem Czaplejewiczem 
rozmawiała Agnieszka Ko-
pycka. 

 

Wywiad z Błażejem 
Gałkowskim 

 – absolwentem naszego gim-
nazjum, obecnie uczniem  
Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Kochanowskiego w 
Olecku, młodym, świetnie 
rozwijającym się sportowcem 
w dyscyplinie finswimming – 
pływanie w płetwach.  Błażej 
jest czołowym zawodnikiem  
Mistrzostw Polski  oraz me-
dalistą  Pucharów Świata, 
reprezentował nasz kraj na 
niejednym  wydarzeniu spor-
towym m.in. na The World 
Games 2017 we Wrocławiu 
oraz na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Tomsku, osiąga-
jąc mistrzowskie wyniki. 
Chcąc dowiedzieć się więcej o 
jego pasji i przygodzie z tym 
sportem, zadałam mu kilka 
pytań. 

 Jak zaczęła się Twoja przy-
goda z pływaniem ? 
 

Wszystko zaczęło się od mo-
mentu, gdy dostałem kręczu 
karku i lekarz zalecił mi pływa-
nie w formie rehabilitacji. Na 
początku  było o pływanie 
klasyczne, dopiero później 
zacząłem trenować  pływa-
nie  w płetwach.  

Czy pływanie w płetwach to  
sport dla każdego ? 
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              DLACZEGO WARTO  

                     UCZYĆ SIĘ     

       JĘZYKA NIEMIECKIEGO? 
Jeśli podróżujesz, masz spore 
szansę na spotkanie w trakcie 
swojej wycieczki kogoś z 
Niemiec. Praktycznie ¾ swo-
ich wszystkich urlopów 
Niemcy spędzają w innych 
krajach. Wydają oni znacznie 
więcej pieniędzy na zagra-
niczne podróże niż inne naro-
dy. 

Bardzo lubią śródziemno-
morskie klimaty, dlatego 
można ich spotkać w Hiszpa-
nii, we Włoszech, Grecji czy 
Turcji. Także Europa  

Wschodnia staje się u nich 
coraz bardziej popularnym 
celem. Dużo podróżują też do 
USA. Zaraz po Brytyjczykach i 
Japończykach są najczęstszymi 
bywalcami za Oceanem. Najpo-
pularniejszymi miejscami są 
Floryda, Nowy Jork i Kalifor-
nia. Biura podróży, hotele, linie 
lotnicze czy też wypożyczalnie 
samochodów zyskują bardzo 
dużo, jeśli ich pracownicy mó-
wią w języku niemieckim. 

 
To już piąty po-
wód.....przemawiający za 
tym, że warto zacząć swo-
ją przygodę z językiem 
niemieckim 
 
NIEMCY WYDAJĄ NAJ-
WIĘCEJ PIENIĘDZY NA 
PODRÓŻE 
NIŻ INNE NARODOWO-
ŚCI 
 
Jedno trzeba Niemcom przy-
znać. Mają oni sporo czasu (6 
tygodni urlopu) i pieniędzy 
na podróże… I podróżują! A 
jakże!  

 
LEKCJA JĘZYKA NIEMIEC-
KIEGO 
DZIEŃ KOBIET W NIEM-
CZECH 

Kobiece święto za Odrą traciło 
powoli na znaczeniu. Dzień ten 
w NRD nazywano szyderczo  
Dniem Matki Socjalistycznej 
(Sozialistische Muttertag). 
Matkom w tym dniu podawano 
śniadanie, wręczano kwiaty,  

 w zakładach pracy była 
przygotowywana kawa i 
ciasto, a przewodniczący 
Rady Państwa podejmował 
towarzyszki szampanem. 
Do pełnego wskrzeszenia 
Międzynarodowego Dnia 
Kobiet, szczególnie na 
Zachodzie, doszło w roku 
1977 podczas Zgromadze-
nia  Ogólnego ONZ  
Ustalono wówczas, że w 
każdym państwie może być 
on świętowany zgodnie z 
tradycją. Najczęściej przyj-
muje się, że jest to 8 marca. 
Tak też jest w Niemczech. 
Współcześnie za Odrą 
Dzień Kobiet świętują niby 
w całym kraju.  

Prawda jednak taka, że  jest to 
raczej mało znane święto, a 
społeczeństwo nie przywiązuje 
do niego większej wagi.  
Kwiaty są idealnym pomysłem 
na prezent na Dzień Kobiet. 
Jakie kwiaty wybrać ??? Przed 
Wami krótka lekcja z języka 
niemieckiego :-) Dopasuj na-
zwę kwiatów do obrazków. 
Rozwiązanie przynieś swojemu 
nauczycielowi jęz. niemieckie-
go, on z pewnością sprawdzi, 
czy dobrze to zrobiłeś i oceni 
Twą  pracę. Nie czekaj! Z pew-
nością dodatkowa ocena celu-
jąca Ci się przyda! Powodze-
nia! 
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Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 
Oczywiście. Tak jak w przy-
padku każdego innego spor-
tu, o ile nie ma się żadnych 
przeciwwskazań zdrowot-
nych, to każdy może to robić. 
 
 Jak wyglądają Twe trenin-
gi ? 

Trenuję 2 razy dziennie. 
Pierwszy trening mam od 
godziny 5.30 do 7 rano na 
siłowni, a drugi na basenie od 
18.30 do 20.30. Do tego 
wszystkiego dochodzi odpo-
wiednia dieta  oraz regenera-
cja. Trening, to nie tylko 
wysiłek fizyczny i pływanie 
w danych godzinach, ale cały 
styl życia, który trzeba pod-
porządkować sportowi.  
 
 Zapewne wymaga to dużo 
czasu i poświęcenia, jak 
godzisz pływanie z nauką ? 
 

Szczerze, to nie należę do 
osób, które lubią  się uczyć i 
niezbyt często to robię. Zaw-
sze wystarcza mi uważanie 
na lekcjach, aby dostawać 
dobre oceny. Przedmiotami, z 
których uczę się dodatkowo, 
na zajęciach po szkole lub 
samemu jest matematyka i 
fizyka. Nie zależy mi tylko 
na najlepszych ocenach, mam 
inne priorytety w życiu. 

Co  jest Twą największą 
motywacją ? 

Szczerze, to nie potrafię 
stwierdzić. Zapewne medale i 
świadomość bycia w czołów-
ce światowej w tym, co robię. 
 
 Jak oceniasz Twe ostatnie 
straty 24 lutego tego roku 
na Pucharze Świata w Ege-
rze? 
 
Uważam, że dałem z siebie 
wszystko i spełniłem swe 
oczekiwania. Zależało mi 
przede wszystkim na zrobie-
niu minimów do reprezenta-
cji narodowej, by zakwalifi-
kować się na Mistrzostwa 
Europy Juniorów w tym ro-
ku… no i się udało !  
 
Jakie masz cele na ten se-
zon ? 
Dać z siebie wszystko  i się-
gnąć po medale na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów, 
które odbędą się w te waka-
cje w  Instambule, w Turcji. 
 
Co jeszcze chciałbyś zdzia-
łać jako sportowiec? 
Na pewno, o ile się uda i 
będę jeszcze trenował, 
chciałbym  pojechać na The 
World Games  do USA za 3 
lata oraz na Igrzyska  Olim-
pijskie, jeśli finswimming  
zostanie sportem olimpij-
skim.  
 
 Jak długo masz zamiar 
pływać ?  

Bez wątpienia do końca mo-
jej edukacji w szkole śred-
niej, a potem się okaże. Jeśli 
sport będzie bliski zostania 
dyscypliną  olimpijską, to 
prawdopodobnie będę dalej 
w to brnął. 
 
Co daje Ci uprawianie  
sportu ?  
Od kiedy uprawiam sport, 
stałem się o wiele bardziej 
obowiązkowy i pewny siebie. 
Do tego uczy to gospodaro-
wania czasem oraz zdolności 
do poświęceń i wyrzeczeń. 
Nawiązałem również bardzo 
dużo znajomości. Osiągnięcia 
dają wielką siłę przebicia w 
wielu rzeczach. 
Czy uważasz, że sport to 
zdrowie ? 
Zdecydowanie sport to zdro-
wie. Kondycja fizyczna idzie 
w parze ze zdrowiem. Do 
tego dochodzi lepsze samo-
poczucie. 
 
Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i życzę dalszych sukce-
sów, o których na pewno 
jeszcze nie raz usłyszymy. 
 
Z Błażejem Gałkowskim 
rozmawiała Aleksandra 
Kapuścińska. 

Puchar Świata w Egerze 
(24.02.2018 r.) – Srebro  w kon-
kurencji  50 m Bi-Fins  
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10 niezwykłych tradycji wiosennych z całego świata 

Ludzie na całym świecie z 
chęcią żegnają ponurą zimę i 
cieszą się nadejściem wiosny. 
Jest to okazja do świętowa-
nia, dzięki czemu organizo-
wanych jest wiele festiwali i 
uroczystości. Niektóre ob-
rzędy znane są od setek lat, a 
inne obchodzi się dopiero od 
kilku lat. Poznajcie najcie-
kawsze i najbardziej zabaw-
ne tradycje związane z na-
staniem wiosny. 
 
1.Topienie marzanny w Pol-
sce 
W Polsce od XVI wieku 
tradycją jest topienie sło-
mianej kukły czyli marzan-
ny. Obrzędu tego dokonuje 
się pierwszego dnia wiosny. 
W czasach średniowiecz-
nych uznawano jeden kon-
kretny dzień, który witał 
wiosnę i był to 21 marca. 
Lalka ze słomy ma symbolizo-
wać ponurą, zimową aurę, któ-
rą żegnamy. W niektórych 
miastach przed wrzuceniem 
marzanny do najbliższej rzeki, 
organizowane są marsze ulica-
mi miast. 
2.Ognisty bałwan w Szwajcarii 

W Szwajcarii koniec zimy  

celebruje się świętem Se-
eläuten (znany także jako Bö-
gg), podczas którego rozpalane 
jest ogromne ognisko, w któ-
rym pali się… bałwana. Co 
ciekawe, często dla większego 
efektu, do wnętrza kukły wkła-
da się materiały wybuchowe. 
Termin tej uroczystości każde-
go roku jest inny, ponieważ 
organizuje się ją, kiedy zakwit-
ną pierwsze kwiaty. Tradycja 
ta sięga XVI wieku i odbywa 
się w Zurychu. 
3. W Bułgarii Martenica na 
szczęście 
Zgodnie z bułgarską tradycją  
marzec jest miesiącem nadej-
ścia wiosny. Już 1 marca i 
przez kilka kolejnych dni Buł-
garzy świętują odejście zimy. 
W 681 roku powstał zwyczaj 
Martenica, wedle którego Buł-
garzy obdarowują się wzajem-
nie czerwono-białymi włócz-
kowymi gałgankami. Kolor 
czerwony symbolizuje krew i 
życie, natomiast biały - czy-
stość i szczęście. Gałganki 
mają formę laleczek, pomponi-
ków, wstążeczek, plecionek, 
bransoletek itp. 
4. Festiwal kolorów w In-
diach 
Hinduski obrzęd Holi (tzw. 
festiwal kolorów)  

organizuje się pod koniec 
lutego lub na początku mar-
ca. Święto rozpoczyna się 
przy ognisku, gdzie ludzie 
zbierają się, żeby śpiewać i 
tańczyć. Następnego dnia 
rano odbywa się karnawał 
kolorów, uczestnicy odgry-
wają pościg polegający na 
wzajemnym obrzucaniu się i 
wylewaniu na siebie koloro-
wych farb z wodą, podobnie 
jak podczas polskiego śmi-
gusa-dyngusa. 
5. Holenderskie i australij-
skie święto kwiatów 
Bloemencorso Bollenstreek 
to kwiatowa parada w Ho-
landii. Dwunastogodzinna 
parada odbywa się z miej-
scowości Noordwijk do 
Haarlem. Przez 40 km suną 
platformy artystów. Wszyt-
ko ozdobione jest m.in. 
żonkilami, tulipanami i 
hiacyntami. Święto odbywa 
się  w kwietniu.  
6. Biegające dzieci w Szkocji 
 

W Szkocji tradycja witania 
wiosny jest tak stara, że nikt 
nie pamięta,  jak do tego 
doszło i od kiedy dokładnie 
istnieje. W Lanark pierwszy 
dzień marca dzieci biegają  
z papierowymi kulkami  
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w ręku. Obiegają słynny 
miejski dzwon Kirk od 
zmierzchu do czasu, kiedy 
dzwon  wybije godzinę 18:00. 
 
7. Darmowa jajecznica w 
Bośni 
Tymczasem w Bośni tysiące 
osób gromadzi się w Zenica na 
festiwalu jajecznicy (tzw. 
Cimburijada). Danie to jest 
szykowane na olbrzymich 
patelniach a potem rozdawane 
za darmo ludziom. Jajka stano-
wią symbol nowego życia, tak 
samo jak wiosna, która rozpo-
czyna nowy sezon. Tradycja 
ma kilkaset lat. 
 
8. Święto Ognia w Hiszpanii 
 
W Hiszpanii tradycją wiosen-
ną jest Święto Ognia. Co roku 
w Walencji tworzone są rzeź-
by z kartonu, plastiku, wosku i 
drewna. Wykonuje się je we-
dług projektów zawodowych 
artystów plastyków. Płoną one 
na ulicach miasta w ostatnim 
dniu świąt, czyli 19 marca.  
 Początki święta w Walencji 
sięgają XVI wieku, kiedy to 
tutejsi cieśle postanowili 
uczcić swego patrona św. Jó-
zefa, paląc konstrukcje two-
rzone z drewnianych odpa-
dów.  

 

Kwitnienie wiśni trwa od jed-
nego do dwóch tygodni, za-
zwyczaj w marcu lub kwiet-
niu, jest relacjonowane przez 
media i wyczekiwane przez 
większość Japończyków.  
 
10. W Macedonii kogut wie 
najlepiej 
Jedną z najdziwniejszych tra-
dycji związanych z nadejściem 
wiosny jest ta kultywowana w 
Macedonii. W dniu, w którym 
prawosławni wspominają 
Czterdziestu Męczenników z 
Sebasty, w kalendarzu grego-
riańskim jest to 22 marca, 
wszystkie oczy zwrócone są 
na koguta. W zależności, jak 
daleko przeskoczy próg domu, 
tak długi będzie dzień. W 
święto wiosny za złą wróżbę 
uważa się też usłyszenie śpie-
wu ptaków powracających z 
ciepłych krajów, kiedy jeste-
śmy głodni - tego dnia pierw-
szy posiłek trzeba zjeść jesz-

Z czasem niektóre z nich 
zaczęły przybierać kształty 
ludzkie, by ostatecznie prze-
kształcić się w formy znane 
współcześnie oraz karykatu-
ry znanych osób.  
 
9. Kwitnące wiśnie w Japonii 

Tradycyjny wiosenny zwy-
czaj w Japonii stanowi świę-
to Hanami. Polega ono na 
podziwianiu urody kwiatów, 
szczególnie wiśni. Hanami 
praktykowane jest od kilku-
set lat i cieszy się w Japonii 
ogromną popularnością. 
Kwitnienie wiśni trwa od 
jednego do dwóch tygodni, 
zazwyczaj w marcu lub 
kwietniu, jest relacjonowane 
przez media i wyczekiwane 
przez większość Japończy-
ków. 

 


