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Wielkanocne tradycje dawniej i dziś  
 
Wielkanoc (Święto Paschy) to najważniejsza i najstarsza 
uroczystość chrześcijańska, obchodzona już od II w., w Polsce 
zaś od X w., na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Przez wieki powstało wiele obrzędów i zwyczajów, 
związanych z tym Świętem, z których wiele przetrwało do 
dnia dzisiejszego 
Wielkanoc poprzedza . 
 
Wielki Post - 40-dniowy okres przygotowań, trwający od 
Popielca do Wielkiej Soboty. Dawnej okres ten był dłuższy o 
3 tygodnie tak zwanego przedpościa. 
Trzy dni poprzedzające Środę Popielcową nosiły nazwę mię-
sopust, zapust czy ostatków i wypełnione były tradycyjnie 
zabawami. 
 
Wielki Post nazwę swą zawdzięcza praktykom pokutnym, 
które obok modlitwy i spowiedzi, miały dla wiernych duże 
znaczenie. Były to często posty bardzo surowe: nie spożywano 
żadnych pokarmów mięsnych i tłuszczów zwierzęcych (często 
nawet mleka). Gospodynie w Popielec wypalały patelnie i 
wszelkie naczynia kuchenne, by nie pozostała w nich drobina 
tłuszczu. Od tej pory w kuchni panowały niepodzielnie: żur i 
śledź, kapusta i ziemniaki. Po posypaniu głów popiołem nastę-
pował okres oczekiwania na Wielką Noc. Kolejne niedziele po 
Popielcu, to Niedziela: Wstępna, Sucha, Głucha, Czarna, Męki 
Pańskiej (Palmowa). 
 
Niedziela Palmowa otwiera okres liturgiczny, zwany Wiel-
kim Tygodniem. W tym dniu, który obchodzony jest na pa-
miątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, święci 
się w kościołach palmy . Dawniej palmie wielkanocnej przypi-
sywano ogromną moc magiczną, była dobra na wszystko. 
Wierzono, że poświęcone wierzbowe pączki, zwane bagniąt-
kami, mają moc uzdrowicielską, dlatego odrywano je i poły-
kano. Miało to chronić od bólu gardła i uroku oraz wzmocnić 
ciało. Wielkanocne bazie miały też chronić od pioruna i poża-

Niegasnącą 
tradycją Wiel-
kiej Soboty jest 
święcenie po-
karmów w 
kościołach. 
Dawnej bogaci 
gospodarze i 
szlachcice świę-
cili jedzenie w 
domu, reszta 
zaś zanosiła 
święconkę do 
kościoła. Nie-

gdyś święcono wszystko, cokolwiek przygotowane było na stół 
świąteczny. Kosze były więc bardzo duże. Oprócz pisanek, w 
wielkanocnym koszyku nie może zabraknąć: chleba, wędlin, 
przypraw, wielkanocnego baranka, słodkiej babki czy mazurka. 
Koszyk dekoruje się wiecznie zielonymi borówkami, bukszpa-
nem i wiosennymi kwiatami. 
Zakończeniem Wielkiego Tygodnia jest Rezurekcja - msza 
odprawiana w Niedzielę Wielkanocną o świcie, na pamiątkę 
zmartwychwstania Chrystusa. Niegdyś przestrzegano, aby nie 
spóźnić się na tę mszę. Kto na nabożeństwo zaspał, ten nie miał 
prawa jeść święconego. Kara to była sroga, gdyż o przysma-
kach wielkanocnych marzono przez cały Wielki Post. 
 

 Po powrocie z kościo-
ła świętowanie rozpo-
czynano od wspólnego, 
uroczystego śniadania. 
Na stole nakrytym 
białym obrusem, ustro-
jonym zieleniną, usta-
wiano na środku baran-
ka. Dawnej był to 
prawdziwy, pieczony 
na sucho baranek, póź-
niej zaczęto go zastę-

Poniedziałek Wielkanocny ożywiał nieco życie towarzyskie 
Śmigusem-Dyngusem, 
znanym też pod nazwą 
dnia św. Lejka, oble-
wanką czy polewanką. 
W tym dniu, kto żyw, 
zabierał się za polewa-
nie innych wodą. Naj-
większym powodze-
niem cieszyły się 
oczywiście dziewczę-
ta, zwłaszcza te nieza-
mężne. Wierzono przy 
tym powszechnie, że 

woda przyda licu gładkości i zdrowia. Dawniej w miastach i 
we dworach oblewano się raczej delikatnie wodą różaną 
Zwyczaj polewania się wodą przetrwał do naszych czasów, z 
upływem czasu przybierając łagodniejsze formy. 
Do południa oblewano się wodą, po południu zaś przychodził 
czas na kolejną aktywność ruchową - spacery w plenerze, 
które przybierały różną formę. Zapomnianym prawie zwycza-
jem wielkanocnym, jest "chodzenie z gaikiem" - kolędowanie 
od domu do domu z ustrojoną gałęzią-palmą. Obrzędowi temu 
towarzyszyły radosne śpiewy, życzenia dla gospodarzy i po-
częstunek dla wędrowców.  
Dziś zapomniano już wielu starych zwyczajów i obrzędów, 
związanych ze Świętami Wielkiej Nocy; inne przyjęły formę 
zabaw. Od końca XIX wieku zaczęła zanikać ich kulturowo-
magiczna rola. Warto jednak, przypomnieć sobie kulturę na-
szych przodków - może znajdziemy w niej coś ciekawego dla 
siebie? 

Wielki Piątek rozpoczynał nieco psotny zwyczaj, tzw. 
"Bożych ranek". Wcześnie z rana, najczęściej rodzice, budzi-
li swoje zaspane dzieci okrzykiem "za Boże rany biją bara-
ny" i smagali je witkami po odsłoniętych nogach. Zwyczaj 
ten nawiązywał do biczowania Chrystusa.   

Nadal żywą tradycją Wiel-
kiego Piątku jest budowanie 
w kościołach "Grobu Pań-
skiego". Zwyczaj ten przy-
wędrował do Polski w XIII 
wieku, prawdopodobnie z 
Czech i Niemiec, zaś jego 
tradycja sięga starożytności - 
już w IV wieku w Jerozoli-
mie odbywały się specjalne 

obrzędy, upamiętniające mękę i śmierć Chrystusa.  



BĄDŹMY W FORMIE - BIEGANIE 
Pierwsze biegowe kroki nie są 
łatwe. Szybka zadyszka, bolące 
nogi i konieczność przerywania 
biegu, żeby nieco odpocząć potra-
fią zasiać wątpliwość w głowie 
początkującego ćwiczącego. Jed-
nak zamiast się poddawać, warto 
trochę popracować nad wytrzy-
małością i po kilku tygodniach 

cieszyć się zdecydowanie lepszą formą. 
Po pierwsze: regularność 

Choć brzmi to banalnie, żeby być w 
stanie biegać więcej, trzeba… więcej 
biegać. Zwłaszcza, jeśli dopiero zaczy-
namy i nasz dotychczasowy przebieg 
jest bliski zeru. Nie chodzi jednak o to, 
by za każdym razem starać się przebiec 
więcej, a przede wszystkim postawić 
na systematyczność. Jeśli stawiasz 
swoje pierwsze biegowe kroki, opty-

malnie będzie wychodzić na trening 3-4 razy w tygodniu i 
poświęcać za każdym razem przynajmniej ok. 30-40 minut 
na aktywność fizyczną. 

Nie musisz przez cały ten czas biec – możesz z powodze-
niem zacząć od marszobiegów, które stanowią doskonały 
sposób na poprawę kondycji. Jednak jeżeli planujesz prze-
rywać bieg odcinkami marszu, trzymaj się tej zasady od 
samego początku treningu. Chociaż oba poniższe przykła-
dy mają taki sam czas trwania, w ostatecznym rozrachunku 
korzystniejsze jest wykonanie np. dziesięciu dwuminuto-
wych odcinków biegu w mniej więcej tym samym tempie 
z przerwami w marszu trwającymi 1 minutę niż 10 minut 
biegu ze spadającą prędkością, 5 minut spaceru, 5 minut 
walki o każdy oddech, 5 minut spaceru i 5 minut rzeźby, 
by tylko uzyskać łącznie 20 minut biegu. Do dłuższych 
fragmentów biegu ciągłego możecie dochodzić stopniowo, 
gdy marszobiegi okażą się wystarczająco komfortowe.  

Dywersyfikacja 
Tym, co często blokuje początkujących biegaczy przed 
rozwojem jest powtarzanie cały czas tych samych schema-
tów, czyli poruszanie się ciągle w tym samym tempie, po-
konywanie identycznego dystansu za każdym razem i po-
padanie w treningową monotonię. Jednak nawet osoby 
zupełnie początkujące mogą ją przełamać i urozmaicać 
swój trening. 
Jeśli biegasz np. 4 razy w tygodniu, możesz zastosować 
następujący schemat: 1. rozbieganie (czyli bieg w normal-
nym, “codziennym tempie” i o standardowym czasie trwa-
nia), 2. bieg szybszy (krótszy niż rozbieganie, ale w nieco 
żwawszym tempie) lub zabawa biegowa (stosowanie nie-
mal wszystkich dostępnych temp – od marszu aż po sprint 
– w zależności od samopoczucia, ochoty i potrzeb), 3. roz-
bieganie, 4. dłuższy bieg z narastającą prędkością 
(początek jeszcze spokojniejszy niż podczas rozbiegania, 
po kilku minutach wchodzimy w tempo standardowego 
rozbiegania i jeśli czujemy się na siłach, na kilka ostatnich 
minut możemy delikatnie podkręcać tempo).  

Trenuj mądrze, nie ciężko! 

Chociaż wydawać by się mogło, że aby biegać lepiej wy-
starczy biegać więcej, to nie zawsze ta zasada ma zastoso-
wanie. Wystarczy trenować mądrze, różnorodnie, po-
zwolić swojemu organizmowi odpocząć pomiędzy po-
szczególnymi jednostkami, a także nie zamykać się wy-
łącznie na bieganie i próbować innych form aktywno-
ści.  

W dniu 28 marca 2022 r w Wiązownicy po raz 

pierwszy po pandemicznej przerwie odbyły się mi-

strzostwa powiatu w piłce siatkowej chłopców roz-

grywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Nasza drużyna w składzie : Radosław Dudek, Maciej Szczepań-

ski, Kamil Słomiany, Wiktor Dyjak, Ksawery Rokoszyński, Kac-

per Rachwalski, Hubert Gilarski, Szymon Klisko i Bartosz Dwo-

rak uplasowała się na bardzo wysokim drugi miejscu.  Warto 

wspomnieć, że do  złotego medalu mistrzostw zabrakło chłopa-

kom jednego wygranego seta.  

                      Serdecznie GRATULUJEMY!!! 

Odpowiedzi na pytania z ostatniej strony . 
1) Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem 
2) Trzy  
3) Ołówek leżał przy ścianie  



MAŁA 
ENCYKLOPEDIA 
Początek wiosny to idealny mo-
ment, by rozpocząć sezon rowe-
rowy. Zanim jednak zdecydu-
jesz, aby wsiąść na rower i wy-
ruszyć na pierwszą wycieczkę, 
musicie  pamiętać że  jako rowe-
rzyści stajecie się uczestnikami 
ruchu drogowego i oprócz 

uprawnień ciążyć będą  na Was także 
obowiązki, które musicie respektować.  
Proszę zadbajcie  o swoje bezpieczeństwo !!!! 
JAZDA: 

a) drogą rowerową, 
b) pasem ruchu dla rowerów, 
-Tak więc, najlepiej jeśli będziesz poruszał 
się ścieżkami przeznaczonymi dla rowerów, 
nie dość, że jest to najbezpieczniejsze roz-
wiązanie, to jeszcze nie przeszkadzają nam 

– piesi i kierowcy samochodów. Jeśli korzystasz z drogi za-
równo dla rowerów, jak i dla pieszych – koniecznie zacho-
waj szczególną ostrożność, gdyż pierwszeństwo mają wów-
czas piesi.  
CHODNIK: 
Możesz jechać po chodniku, ale tylko w następujących przy-
padkach: 
a) Gdy szerokość drogi dla pieszych wzdłuż ulicy, po której 
ruch samochodów dozwolony jest powyżej 50 km/h oraz 
wynosi minimum 2 metry i brak jest drogi bądź pasa dla ro-
werów, 
b) Gdy warunki pogodowe są nadzwyczaj uciążliwe i prze-
szkadzają w prawidłowej i bezpiecznej jeździe po ulicy – np. 
ulewa, śnieg, gołoledź, gęsta mgła, silny wiatr i inne) – oczy-
wiście musi zachować bezpieczeństwo i ustępować pieszym. 
A co jeśli brak drogi rowerowej, pasa ruchu itd? 
Wtedy rowerzysta porusza się po jezdni. 
TRZYMANIE KIEROWNICY: 
– Masz obowiązek, chociaż jedną ręką trzymać kierowni-
cę  
NOGI: 

• Masz obowiązek trzymania nóg na pedałach. 
DWA ROWERY OBOK SIEBIE: 

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni 
kierującego rowerem obok innego roweru 
lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to po-
ruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpie-
czeństwu ruchu drogowego.  
 

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH: 
 
Przejazd po przejściu dla pieszych lub wzdłuż chodnika 
jest zabronione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POJAZDY W KOLUMNIE: 
Ruch pojazdów rowerowych w kolumnie nie może przekro-
czyć liczby 15. 
CZEPIANIE SIĘ POJAZDÓW: 

• Zabronione!!! 
 

TELEFON: 
 
 Używanie go podczas jazdy jest 
zabronione.!! 
 
 
 
 
 

DOKUMENT: 
 
Gdy nie jesteś jeszcze pełnoletni  musisz 
posiadać kartę rowerową 
 
Dziecko w wieku do 10 lat poruszające 
się na rowerze to z definicji, jaką znaj-
dziecie w kodeksie drogowym, pieszy. 
Może więc poruszać się po chodniku i nie 
może po jezdni (chyba, że nie ma pobo-
cza), ani też po ścieżce przeznaczonej 
wyłącznie do ruchu rowerów.  

 
WYPOSAŻENIE: 
Pamiętaj! 
a) sprawność – Twój rower powinien być przede wszystkim 
sprawny- żebyś nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych. 
b) oświetlenie – Jest niesamowicie ważne. Uwierz, jeśli nie 
masz oświetlenia – samochód Ciebie po prostu nie widzi, a 
zobaczy MOŻE w ostatnim momencie!– NIE WARTO RY-
ZYKOWAĆ! 
c) kamizelka odblaskowa – Kierowca samochodu zobaczy 
Ciebie z dalszej odległości. 
d) pompka – Przyda się w razie czego ; 
PAMIĘTAJ!!!!! BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻ-
NIEJSZE!!!!  

Przepisy w 
Polsce nie 
wspominają o 
kaskach. Jed-
nak ze względu 
na to, że infra-
struktura, a 
także kultura 
rowerowa w 
naszym kraju 

nadal pozostawia wiele do życzenia, dlatego bardzo zachę-
cam Was abyście wyposażyli się  w kaski.  
Istnieje wiele rodzajów kasków.  Najczęściej spotykane są 
kaski – orzeszki, przeznaczone także do jazdy na rolkach, 
deskorolkach i hulajnodze  

Ważne! Kask nie spełni swojej 
funkcji ochronnej, jeśli nie będzie 
odpowiednio założony i dopasowa-
ny. Powinien jak najściślej przyle-
gać do głowy (nie może zmieniać 
swojego położenia) i zasłaniać czo-
ło. Zapięcie musi być ściśle wyre-
gulowane (tak, by między brodę a 

tasiemkę dało się włożyć co najwyżej mały palec). Wokół 
uszu taśmy powinny układać się w trójkąt.  
 
Dla wszystkich kochających  rowery!!!! 
 
Życzę nie tylko rowerzystom, ale i rowerzystkom!  
 
,,W każdej kieszonce, śmiałych marzeń, z każdej trasy 
super wrażeń, niech awarie Was nie trapią, policjanci 
Was nie łapią, dużo słońca, mało dżdżu - i na szlaku przy-
gód stu” ……… BM 
  



Zdążyć przed lotką - Oliwia Czogała 
 

Oliwia Czogała jest obecnie uczen-
nicą klasy trzeciej w naszej szkole. 
Od kilku lat Jej pasją jest badmin-
ton. Swoją przygodę z tą dyscypli-
ną sportową rozpoczęła od podpa-
trywania swoich braci na trenin-
gach badmintona. Po kilku miesią-
cach, mając niespełna 6 lat przy-
szła na trening, ale już jako uczest-
nik zajęć.  
 
A oto kilka ciekawostek   doty-
czących tej dyscypliny  
 

•Nazwa gry pochodzi od angiel-
skiej posiadłości Badminton Hou-
se. 

•W Polsce sport ten zaczął być 
popularny w latach 70-tych. 

•Mistrzostwa Świata rozgrywane są co roku od 1977 r. 

•Sport ten jest najbardziej popularny w Chinach, Japo-
nii, Korei, Indonezji oraz w Danii. 

• Od 1992 roku sport ten znajduje się na igrzyskach 
olimpijskich.  

•Aktywność fizyczna podobna do dzisiejszego badmin-
tona była znana od wielu tysięcy lat prawie na wszyst-
kich kontynentach. Na początku lotkę odbijano nogami. 

•Jest to najszybszy sport w którym używa się rakiety. 
Najszybciej lecąca lotka osiąga prędkość ponad 330 
km/h. 

•Lotka zrobiona jest z 16 piór ze skrzydeł gęsi. 

•Chiny i Indonezja, wygrały 70% wszystkich zawodów 
IBF. 

•Ponad 1,1 miliarda ludzi obserwowało w telewizji fi-
nałowy pojedynek badmintona na olimpiadzie w 1992 
roku. 

•Najkrótszy mecz trwał jedynie 6 minut. 

•Najdłuższy mecz trwał 124 minuty. 
 

Badminton wbrew pozorom nie jest łatwym sportem, 

najtrudniej jest trafić maluchom w lotkę. Później to już 

zabawa połączona z ćwiczeniami technicznymi a te 

wymagają dużo cierpliwości i samozaparcia. Oliwia 

złapała „bakcyla”,  badminton stał się Jej pasją. Trenuje 

bardzo ciężko – 

trzy razy w tygo-

dniu treningi tech-

niczno – taktyczne, 

dwa razy w tygo-

dniu zajęcia ogól-

norozwojowe, dwa 

razy w roku wyjeż-

dża na obozy spor-

towe.  Oprócz tego 

średnio raz w mie-

siącu w weekendy 

uczestniczy w za-

wodach i turnie-

jach. 

W większości rozegranych turniejów Oliwka zdobywała medale i 
nagrody. Do Jej największych osiągnieć należą: 
1. Ogólnopolski Turniej Żaków Młodszych w Badmintonie – II 
miejsce w singlu 2019  
2. Mistrzostwa Podkarpacia – II miejsce w singlu 2019 
3. Mistrzostwa Podkarpacia – III miejsce w grze mikstowej 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Międzynarodowy Turniej Badmintona Carpatia Bad U-9 – I 
miejsce w singlu 2019  
5. Międzynarodowy Turniej Badmintona – II miejsce w singlu 
2020  
6. Krajowy Turniej Badmintona z okazji obchodów Święta Nie-
podległości –I miejsce w singlu Kraków 2020  
7. Krajowy Turniej Badmintona z okazji obchodów Święta Nie-
podległości – II miejsce w grze mikstowej Kraków 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Krajowy Turniej Badmintona Wielicki CUP 2021 - III miejsce 
w singlu 2021   
9. Krajowy Turniej Badmintona "Orbitek CUP 2022" – III miejsce 
w singlu 2022  

 

SPORTOWE PASJE NASZYCH UCZNIÓW 



 

Pani Ewelino. Uczniowie znają  Panią przede wszystkim jako nauczycielkę 
języka angielskiego. My jednak wiemy, że interesuje się Pani sportem. Czy 
mogłaby Pani powiedzieć jakie to dyscypliny?  
Obecnie jest to fitness, biegi z przeszkodami i - jeśli można uznać to za dyscy-
plinę sportu - morsowanie. Uwielbiam też wspinaczkę górską.  
  
Czy jest coś co szczególnie motywuje Panią do uprawiania sportu?  
Przede wszystkim chęć bycia sprawnym i zdrowym.  
  
Od jakiego czasu uprawia Pani te sporty?  
Zawsze lubiłam sport, w jakimkolwiek wydaniu, wyjazdy w góry, siatkówka na 
plaży, pływanie.  
7 lat  temu zaczęłam regularnie biegać od 5 do 10 km. Później więcej czasu 
przeznaczyłam na fitness. 
 Ponad 3 lata temu pierwszy raz weszłam  do lodowatej wody.  
Natomiast rok temu znajomi zaproponowali udział w ekstremalnym biegu i tak 
zaczęłam przygodę z Runmageddon.  
  
Co zainspirowało Panią do zajęcia się akurat tymi dyscyplinami?  
Adrenalina... nic nie daje takiej satysfakcji i takiej ilości energii jak zmęczone 
ciało i uczucie szczęścia, 
 że pokonałeś to, co wydawało się niemożliwe.  
  
 Czy pamięta Pani swój pierwszy start? Było ciężko?  
Najcięższym był start w pierwszym biegu Runmageddon. 6km biegu, wspi-
naczka na 5 metrów, 
 doły, dźwiganie ciężarów, poziome drabinki, błoto, woda po czubek głowy, a 
to wszystko  
w temperaturze 1 st. Celsjusza. W połowie biegu miałam zamarznięte dłonie, 
ale dobiegłam do mety  
i zdobyłam swój pierwszy medal. Później było już łatwiej.  
  
Jak często chodzi Pani na te zajęcia?  
Biegam przynajmniej raz w tygodniu, na zajęcia siłowe lub kardio staram się 
uczęszczać co drugi dzień.  
A morsowanie uprawiam od listopada do końca marca raz/dwa razy w tygo-
dniu.  
  
Czy wymagają one dużo siły i kondycji?  
Przede wszystkim wymagają samozaparcia, chęci dobrej zabawy i zdrowej ry-
walizacji. Siła i kondycja przychodzą same, gdy regularnie trenujesz i podno-
sisz sobie poprzeczkę. Z czasem sięgasz po cięższe hantle, obciążenia, bie-
gniesz szybciej lub dalej.  
  
Wielu uczniów waha się aby czynnie uczestniczyć w szeroko pojętej kulturze 
fizycznej. Pani może być dla nich inspiracją. Co chciałaby Pani im powie-
dzieć?  
I tu sprawdza się w 100% powiedzenie : w zdrowym ciele zdrowy duch. Jest 
ono może oklepane, ale jakże prawdziwe. Masz zły dzień? Zrób przysiady, bie-
gaj. I pamiętaj, że sukces, to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia 
na dzień.  
  
Co uważa Pani za swój największy sukces?  
 

POZNAJ SPORTOWE PASJE NASZYCH NAUCZYCIELI  - PANI EWELINA PĘCAK 

Za swój sukces uważam zdobycie tzw. Korony Runmageddonu, czyli statu-
etki, którą otrzymują uczestnicy, którzy w ciągu roku ukończą biegi w czte-
rech częściach Polski: północ, południe, wschód, zachód. Mnie udało się to 
w ciągu 4 miesięcy!  
 
Bardzo dziękuję, że zechciała Pani poświecić nam swój czas. i za szczerość 
wypowiedzi, czytelnicy na pewno  to docenią… 
                                                                                                 Dominik Tamsaout 



 Reprezentacja Polski pokonała Szwecję w rozegra-
nym na Stadionie Śląskim finałowym meczu barażo-
wym o udział w mistrzostwach świata w Katarze! Bia-
ło-Czerwoni w listopadzie i grudniu zagrają wśród 
najlepszych zespołów globu  
Czesław Michniewicz (selekcjoner reprezentacji Polski): - 
Wzruszyłem się troszeczkę, dużo emocji, ranga spotkania i 

fakt, że osią-
gnęliśmy cel. 
To nie był 
tylko mój 
mecz tylko 
cała Polska 
chciała wy-
grać. To był 
mecz na-
szych chłop-
ców, powta-
rzałem im, 

żebyśmy się skoncentrowali na grze, żeby nas to 38 mln 
ludzi nie przytłoczyło. To bzdura, że nie przygotowywaliśmy 
ustawienia, którym dziś zagraliśmy. Nie było żadnego zasko-
czenia dla drużyny. 
- Jestem optymistą i się cieszę bardzo, że udało mi się zbu-
dować drużynę na awans, pamiętając o tym, co było pisane 
wcześniej przez dziennikarzy. Myślę, że ten moment, kiedy 
straciliśmy rytm był najtrudniejszy, po stracie piłki przez 
Bielika, ale Wojtek fantastycznie nas uratował. Prosiłem 
Jacka po kartce, żeby absolutnie nie ryzykował, w przerwie 
zrobiliśmy zmianę,  
Robert Lewandowski pewnie wykonał rzut karny w 49. 
minucie meczu. Kapitan reprezentacji Polski podkreślił wagę 

tej sytuacji. –  
Zdawałem 
sobie sprawę, 
o co gramy, 
jaka jest pre-
sja i oczeki-
wania, jaki 
ciężar mają te 
sekundy, 
zanim pod-
biegnę pod 
piłkę. Oczy-

wiście chciałem się skupić na wykonaniu, ale zdałem sobie 
sprawę z sytuacji. To był zdecydowanie jeden z trudniej-
szych emocjonalnie i ciężarowo karny, ale wiedziałem, że 
muszę wziąć odpowiedzialność na swoje barki. 
 
Kamil Glik: - Od 1. minuty już grałem z kontuzją, przy 
pierwszym kontakcie poczułem ból i jestem przekonany, że 

naderwałem mięsień i na dwa-
trzy tygodnie wypadam. Było 
ciężko mi zrobić podanie, 
jakieś przyspieszenie, waha-
łem się, czy prosić o zmianę, 
ale zaciskałem zęby. Byłem 
dziś gotowy na 50 procent, 
przed meczem przyjąłem 
dawkę przeciwbólowych i to 
coś pomogło. Jutro przyjadę 
do klubu i zrobię badania. 
- Mnie nic nie interesowało 
poza tym meczem, to co bę-
dzie jutro, pojutrze, liczyło się 
to, co jest tu i teraz i jestem 
mega szczęśliwy. Nie grali-

śmy dziś ładnego futbolu, jesteśmy przyzwyczajeni, że nie 
gramy najładniej, ale wygrywamy 1-0 czy 2-0. Chciałoby się 
wygrywać z dobrym stylem, ale było tak, a nie inaczej. Je-
stem dumny z siebie i drużyny, ten awans daje mi dużo sa-
tysfakcji. Takiego meczu jak baraż nie graliśmy nigdy, to 
była dla mnie nowość. 
 
 

Grzegorz Krychowiak: - Każdy ciężko pracował, żeby dostać się 
na mistrzostwa, a ten zespół ma w 
swoich szeregach fantastycznych 
zawodników. Trochę bolało, że nie 
zacząłem w pierwszym składzie, ale 
to konsekwencja całej tej wojny, 
która nie pozwoliła mi się odpo-
wiednio przygotować. Patrzyłem na 
tą pierwszą połowę i zauważyłem, 
że jest taka trochę moda na krytyko-
wanie Krychowiaka i wiem, że gdy-
bym grał w pierwszej połowie, to 
byłoby jechanie po Krychowiaku. 
Najważniejsze, że udało się nam 
zakwalifikować. To był dla nas 
najważniejszy mecz w sezonie. Gra 
się nie układała w pierwszej poło-

wie jak należy, ale i tak były dobre momenty. Zdajemy sobie sprawę, 
że musimy się polepszyć, bo na mistrzostwach nie ugramy dużo. 

Wojciech Szczęsny: - Nie dawałem dużo reprezentacji w ostatnim 
czasie i trochę zeszło ze mnie napięcie. Jestem wyluzowany i tego 
nie widać, jak ciężko pracuję, ale zależy mi bardzo na reprezenta-
cji. Nie uważam, żeby to był mój mecz, jeszcze nie. Wyszliśmy na 
drugą połowę, wierząc, że można coś ugrać. Było widać inną ener-
gię na boisku i zacząłem wierzyć, że ten mecz wygramy i udało się. 
Grzegorz (Krychowiak - przyp. red.) ma 32 lata, jest doświadczo-
nym zawodnikiem i musi sobie radzić w takich sytuacjach i na 
pewno bolało go, że dziś nie gra, ale rozumiał swoją sytuację w 
klubie. W drugiej połowie odpowiedział najlepiej, jak mógł.  

Bartosz Bereszyński: - Myślę, że to było najtrudniejsze spotkanie, 
jeśli chodzi o przygotowanie 
mentalne, bo to w zasadzie 
jedno spotkanie, które decyduje 
o wszystkim. Wszyscy zawod-
nicy, którzy byli na boisku i na 
trybunach poradzili sobie z tym 
meczem. Dobrze, że mój syn 
jest lewonożny, to jeszcze kilka 
lat i on zagra, bo ja dłużej nie 
pociągnę. Ja wolę grać bardziej 
ofensywnie, wiedziałem, że ten 
mecz będzie z gatunku pozwa-
lających na mniej akcji ofen-

sywnych. Wiedziałem, że Kulusevski jest zawodnikiem nieprzewi-
dywalnym, schodzi do środka na moją lepszą nogę. Tych trzech-
czterech ofensywnych zawodników, których mają Szwedzi, to są 
piłkarze, którzy zawsze sobie potrafią stworzyć sytuacje. Wiedząc, 
że Szwedzi potrafią usypiać rywali, czekać na swoje sytuacje, cieszę 
się, że udało się wygrać. Historia jest po to, żeby ją zmieniać i cie-
szę się, że udało się napisać swoją.  

Zagramy w grupie C:  
Argentyna — 30.11. 2022 
Arabia Saudyjska —26.112022 
Meksyk — 21.112022 

Polska — 

http://www.90minut.pl/kariera.php?id=1334
http://www.90minut.pl/kariera.php?id=10856
http://www.90minut.pl/kariera.php?id=8329
http://www.90minut.pl/kariera.php?id=8327
http://www.90minut.pl/kariera.php?id=16214
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/reprezentacja-argentyny
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/arabia-saudyjska
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/meksyk
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/polska


SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE 

                                            ZAWODY W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW KLAS VIII. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

W wyniku rywalizacji I miejsce zdobył zespół w składzie: Maciej Szczepański, Kamil Słomiany, Ksawery Gołębiowski, II 
miejsce  uzyskali zawodnicy Bartosz Dworak, Szymon Klisko, Nikodem Kuźma a na  
III miejscu uplasowali się Wiktor Płocica, Tyberiusz Bojarski i  Hubert Gilarski. Gratulujemy! 
Zawody prowadził pan Artur Kurka . Wszystkim zawodnikom serdecznie  dziękujemy za udział w zawodach.  

Drużyna 1) 2) 3) 

1) 
Bartosz Dworak, 
Szymon Klisko, 
Nikodem Kuźma 

  8-20 16-6 

2) 
Maciej Szczepański 
Kamil Słomiany 
Ksawery Gołębiowski 

20-8   8-6 

3) 
Wiktor Płocica, 
Tyberiusz Bojarski   
 Hubert Gilarski 

6-16 6-8   

ZAWODY GIMNASTYCZNE W dniu 
01.04.2022 w sali gimnastycznej w obecności 
Pani Dyrektor Grażyny Sobczak odbyły się 
Mistrzostwa Szkoły w gimnastyce sportowej 
dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej. Skład sędziowski stanowili 
p.  Marzena Turczynowska  i p. Bogusław Musur. Dziew-
częta startowały w układzie ćwiczeń wolnych i równoważ-
nych.  W wyniku sportowej rywalizacji Mistrzynią Szkoły 

w młodszej katego-
rii została Ambra 
Mitkowski  z klasy 
VI a natomiast w 
starszej tytuł przy-
padł Karolinie Osa-
dzie z klasy VIII d. 
Pozostałe miejsca 
zajęły: Dominika 
Jop, Izabela War-
choła i Nikola Tar-
kowska. Serdecznie 

dziękujemy i gratulujemy dziewczętom wspaniałych 
występów. BM   



NASZE SUKCESY SPORTOWE  
  

 W dniach 04-05 kwietnia w miejscowości Zarzecze   
odbyły się mi-
strzostwa woje-
wództwa podkar-
packiego w wielo-
boju gimnastycz-
nym dziewcząt 
organizowane 
przez Wojewódzki 
Szkolny Związek 
Sportowy  w ra-
mach Igrzysk 
Dzieci i Młodzie-
ży Szkolnej. W 
zawodach wzięły 
udział  nasze dwie 
reprezentacje. W 

młodszej kategorii wystąpiły Izabela Warchoła kl. 5c  
Ambra Mitkowski kl.6a i Nikola Tarkowska kl.4 a. 
 
W kategorii Igrzysk Młodzieży wystąpiły: Karolina Osa-
da i Alicja Kluz z kl.8d oraz Dominika Jop kl. 8 b.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziewczęta młodsze, które debiutowały na mistrzo-
stwach zdobyły bardzo dobre VI miejsce. Indywidualnie, 
najwyżej sklasyfikowana   została Izabela Warchoła, któ-
ra wywalczyła VII miejsce w układzie ćwiczeń  wol-
nych,  X miejsce w układzie ćwiczeń równoważnych i 
wieloboju.  

  

W Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej 
dziewczęta w bardzo 
dobrym stylu obroni-
ły tytuł Mistrzow-
ski wywalczony 
podczas  ostatnich 
zawodów przed 
przerwą pandemicz-
ną. Mistrzynie wo-
jewództwa oprócz 
złotego medalu w 
drużynie zdobyły 
dodatkowo siedem 
medali w konkuren-
cjach indywidual-
nych.  
 
Oto wyniki konkurencji indywidualnych: 

Dominika Jop  - II 
miejsce w skoku przez 
skrzynię , II miejsce w 
ćwiczeniach równo-
ważnych, II miejsce w 
wieloboju 
Karolina Osada – II 
miejsce w układzie 
ćwiczeń wolnych, III 
miejsce w ćwiczeniach 
równoważnych  i III 
miejsce w wieloboju. 
Alicja Kluz – III miej-
sce w ćwiczeniach wol-
nych.  

 

Serdecznie gratulujemy 

zawodniczkom  wspa-
niałego startu w zawo-
dach . 

 

Mistrzynie województwa z trenerem 



 
 
Lekkoatletyka – sportowe hobby 

 
Lekkoatletyka to 
hobby, które czę-
sto przeradza się 
w wieloletnią 
pasję. Pod poję-
ciem lekkoatlety-
ki kryje się wiele 
konkurencji wy-
wodzących się 

jeszcze z greckich igrzysk olimpijskich, a wśród nich: biegi, skoki, 
rzuty.Na lekcjach wf-u poznajcie poszczególne konkurencje, dzięki 
czemu ćwiczycie różne sekwencje ruchów i odkrywacie swoje silne 
strony. Na kolejnym etapie sportowej edukacji możecie rozwinąć 
swoje predyspozycje i wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. 

 

Zalety zajęć lekkoatletycznych 

Dzięki temu, że lekkoatletyka składa się z kilku stosunkowo zróżni-
cowanych konkurencji, wielu  z Was ma szansę znaleźć w niej coś, 
co szczególnie przypadnie mu do gustu. Bieganie, skakanie i rzuca-
nie piłką to przecież elementy większości podwórkowych zabaw i 
chleb powszedni każdego. Trening lekkoatletyczny bazuje na do-
tychczasowych zdolnościach i pozwala precyzyjnie doskonalić kon-
kretne schematy ruchowe. Jego głównym celem jest poprawa siły i 
wytrzymałości, ale w efekcie zwiększa się też szybkość i koordyna-
cja ruchowa . 
 
Co to są zdolności motoryczne? 
 

Podstawowe cechy i zdolności motoryczne towarzyszą człowiekowi 

na każdym etapie jego życia, nawet podczas wykonywania zwy-

kłych czynności dnia codziennego. Zaliczamy do nich szybkość, 

siłę, równowagę, koordynację, gibkość, wytrzymałość i moc. 

 

Szybkość jest zdolnością do wyko-

nywania ćwiczeń ruchowych w okre-

ślonych warunkach i w jak najkrót-

szym czasie. Jako zdolność moto-

ryczna ma tylko jeden wymiar, któ-

rym jest czas. 

 

 

Siła zgodnie z definicją to zdolność 

do pokonywania oporu zewnętrznego 

lub przeciwdziałania mu kosztem 

wysiłku mięśniowego. To jedna z 

ważniejszych zdolności motorycz-

nych, ponieważ każda czynność wy-

konywana przed człowieka wymaga 

pewnego nakładu siły, nawet ta naj-

prostsza. 
 

 

 

Równowaga i koordynacja 

zwykle omawiane są wspól-

nie. Równowaga to zdolność 

organizmu do utrzymywania 

ciała w wybranej pozycji. 

Jest ściśle związana z koor-

dynacją, przez którą rozu-

miemy prawidłową współ-

pracę poszczególnych ele-

mentów ciała. 

 

Gibkość to 

zdolność orga-

nizmu do osią-

gania dużej am-

plitudy wykony-

wanych ruchów. 

Nie należy trenować jej na siłę, ponieważ może skoń-

czyć się to po-

ważnymi kon-

tuzjami. 

 

 

Wytrzyma-

łość, czyli 

zdolność do 

wykonywania 

długotrwałych wysiłków fizycznych o określonej inten-

sywności bez objawów wyczerpania. Zależy od układu 

Lekkoatletyka świetnie sprawdza się u wszyst-
kich, tryskających energią i entuzjazmem. Dzię-
ki zróżnicowanej ofercie aktywności nie pozwa-
la na nudę. Można  naprzemiennie ćwiczyć bie-
gi, skoki i rzuty, a zarazem rozwijać rozmaite 
grupy mięśniowe i zdolności motoryczne, przy-
datne nie tylko w hali sportowej. Ogromną zale-
tą lekkoatletyki jest możliwość wypróbowania 
wielu dyscyplin i ich rodzajów. W ten sposób 
krok po kroku można odkrywać swoje mocne 
strony i samemu decydować, w której dziedzinie 
chcemy się wyspecjalizować. Zajęcia lekkoatle-
tyczne  mogą mieć świetny wpływ na rozwój  
zmysłu równowagi, refleksu, siły i wytrzymało-
ści. Przeciwdziałają chorobom cywilizacyjnym 
takim jak nadwaga i wady kręgosłupa. Co wię-
cej, dzięki treningom na świeżym powietrzu 
korzystnie wpływają na system odpornościowy i 
regularnie dotleniając mózg, poprawiają jego 
pracę  

 
 
W szkole zajęcia z lekkiej atletyki prowadzi 
pan Bogusław Musur / poniedziałek  godzina 
12.50 dla klas I-III wtorek 12.35 dla star-
szych  
Ilość  miejsc ograniczona.  

  

Dyscypliny, które możesz uprawiać w szkole  



 

 
Spokojnych i radosnych świąt spędzonych w 
gronie najbliższych osób, a także zdrowia, 
szczęścia i wielkiej radości, życzy 
-REDAKCJA-
  
 
 

 

• Wujek miał takie szczęście w miłości, że został kawalerem  
• Achilles swoją piętą wszedł do historii. 
  
• Pies należy do gryzoni.  
• Wąwóz jest to tunel bez sufitu.  
 
• Przez dziurę w spodniach było widać, że jest biedny.  
• Wieś była samowystarczalna, bo kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór.  
 
• Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę.  
• Zaginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do którego były mocno 

przywiązane małe dzieci oraz babcia.  
 
• Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.  
• Żeromski miał wizję szklanych domów i nie mylił się, bo szklarnie przy-

noszą teraz duże dochody  

Ruch białych  - mat w 2 posunięciu 

ZNASZ ODPOWIEDŹ ? 

1) Parys miał w koszu 3 jabłka, które rozdał 3 boginiom tak, że każda z nich do-
stała jedno jabłko, ale jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe?  

2) Szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi?  

3) Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt 
nie zdołał tego zrobić. Dlaczego?  

https://culture.pl/pl/tworca/stefan-zeromski

