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WIOSNA
W marcu

I. Suchorzewska

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.

Na jeziorze
lód już trzeszczy.

Błękit nieba
Lśni w kałuży, 

Bałwan w słońcu
oczy mruży.

- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.

- To nie dzwonek,
Foto: Ania 2b to skowronek!
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Od Redakcji...
Skończyły się ferie, zima się 

skończyła. Nareszcie jest wiosna, 
która napawa nas nową energią i 
optymizmem. Mamy nadzieję, że 
Wam ta pozytywna energia również się udzieliła. 
Przedstawiamy Wam małe podsumowanko najnowszych 
informacji z życia szkoły:

• 19-20. 02 – Warsztaty profilaktyczne „Archipelag 
skarbów”

• 20.01 – Kulig - Stecówka ~ Kubalonka
• uczniowie naszej szkoły zdobyli 1. miejsce w konkursie z 

j. niemieckiego. Gratulujemy!
Więcej ciekawych informacji znajdziecie na 

kolejnych stronach „Trójkomanii” 
i na facebooku szkoły ;)

Gazetka szkolna: „Trójkomania”
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
Wydawca: grupa literacko – regionalna „Cieszynianka”.
Redakcja: z klasy 2b: Agnieszka, Ania, Cudeńko, Muzykoholiczka; 
               z klasy 1e: Maja.
Opiekun: p. Jolanta Sztwiertnia – Pobiegło.

Grafiki: Internet.



  Ś  wi  ę  ta   
Wielkanocne

Wielkanoc - dzień, w którym ją obchodzimy jest zależny od 
pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wielkanoc to najważniejsze i 
najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa.

W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, 
poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i 
poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości. 

Święta Wielkanocne dotykają największych tajemnic ludzkości. Przez dzieje 
wiele pogańskich symboli została skojarzonych z cudem Zmartwychwstania i 
wplecionych w zwyczaje, a z czasem w tradycję świąteczną.

Palma wielkanocna - Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palmie wielkanocnej 
przypisywano od zawsze moc magiczną. Najkorzystniejsze działanie miały palmy wykonane z 
gałązek młodej wierzby, przystrojone kwiatami, ziołami, kłosami. Wierzbę nazywano rośliną 
„miłująca życie", starano się jej magiczne działanie wykorzystać wszędzie i przekazać domownikom i 
zwierzętom. Wierzba bowiem potrafi wyrosnąć w złych warunkach, rośnie szybciej niż inne krzewy, 
jako pierwsza wypuszcza pąki na wiosnę. Po powrocie z kościoła poświęconą palmą domownicy 
lekko się uderzali, wypowiadając przy tym słowa: „Nie ja biję, wierzba bije". Wierzono, że w ten 
sposób domownicy przekazują sobie jej mocy. Dzięki takiemu rytuałowi, panny miały zyskać na 
urodzie, natomiast chłopcom dodać dzielności i siły. Połykano także kotki bazi, które chronić miały 
od złych uroków i wzmacniać ciało, uchronić przed bólem gardła. Nowo poświęcone palmy wtykano 
za święty obraz. Chronić miały gospodarstwo od piorunów i pożaru, osłaniać zasiewy przed złą 
pogodą, a ludzi i zwierzęta przed chorobami. Wierzono, że ustawiona w czasie burzy przy kominie 
zagradzać będzie błyskawicom drogę do domu. Pierwszemu po zimie wypędzeniu krów na pastwisko 
towarzyszyło gładzenie ich palmami po karkach by się dobrze chowały. Z gałązek wyciągniętych z 
palm robiono małe krzyżyki i wtykano w pierwszą bruzdę podczas orki. Gałązka z palmy włożona do 
ula chronić miała pszczoły i pomagała im zebrać dużo miodu oraz zdrowo się rozmnażać. Również 
rybacy wierzyli w magiczną moc święconej palmy. Wplatali wierzbową gałązkę z palmy w swoje 
sieci, aby czarownice nie zabierały im połowów. Temu, kto wykonał największą palmę wróżono 
długie i szczęśliwe życie, a jego dzieciom wysoki wzrost i dobre zdrowie. A im piękniej przystrojona 
była palma, tym dzieci miały być ładniejsze. 
Wierzono również, że w Niedzielę Palmową ziemia otwiera się i ukazuje zakopane w niej skarby.
Świąteczne porządki - Wielkanocne porządki są nieodłączną częścią przygotowań 
przedświątecznych. Ich znaczenie jest również symboliczne - wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz 
z nią wszelkie zło i choroby.
Pisanki - zdobienie jajek to ulubione zajęcie dzieci przed Świętami Wielkiejnocy. Wielkanocne 
pisanki zdobią koszyk ze święconką, stół wielkanocny, obdarowywano się nimi podczas świąt. 
Sposoby i pomysły dekorowania jajek często zależą od inwencji twórczej.
Topienie Judasza - w Wielką Środę chłopcy, topili Judasza. Ze słomy i zniszczonych ubrań robiono 
wielka kukłę. Wleczono ja na łańcuchach po okolicy. Gapie, zebrani przy drodze okładali kukłę 
kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę" do stawu. Rytuał ten stanowił symboliczne wymierzenie 
sprawiedliwości.
Wielkie grzechotanie - zwyczajem było obdarowywanie dzieci w Wielki Tydzień grzechotkami. 
Dzieci biegały po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów.
Pogrzeb żuru - w ostatnie dnie wielkiego Postu tuż przed Świętami urządzano „pogrzeb żuru" - 
potrawy spożywanej przez cały post. 



Wieszanie śledzia - czyli przybijanie ryby do drzewa. Tym sposobem karano śledzia za to, że przez 
czas postu „wyganiał" mięso z jadłospisu.
Święconka - w sobotni poranek dzieci z rodzicami wybierali się do kościoła z koszykiem pełnym 
pokarmów, które zostawały poświęcone. Następnego dnia po rezurekcji święconka spożywano 
podczas śniadania Wielkanocnego.

W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek (symboli nowego życia), w postaci kolorowych 
pisanek i kraszanek, baranka cukrowego i z chorągiewką z napisem Alleluja, symbolizującego 
umęczonego Chrystusa, soli (która miała chronić przed zepsuciem). Święcimy również: chleb, wędlinę, 
chrzan, pieprz, ciasta świąteczne. 
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystrajamy serwetkami haftowanymi. Produkty, które znajda się w 
naszym koszyczku związane są z chrześcijańską i polską tradycją, z miejscowymi zwyczajami oraz 
upodobaniami kulinarnymi osób zasiadających do śniadania wielkanocnego.
Coś dla dziewcząt - dziewczęta, które chciały pozbyć się wszelkich mankamentów urody w Wielką 
Sobotę musiały obmyć twarz wodą, w której gotowały się jajka na święconkę.
Wielka Niedziela - tego dnia poranny dźwięk dzwonów miał poruszyć zatwardziałe serca skąpców i 
złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Dzielono się jajkiem. I zasiadano 
do bogato zastawionego stołu.

Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, święto lejka - to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Tego 
dnia bezkarnie można oblewać wodą wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe 
szanse na zamążpójście. Jeśli któraś z panien się obraziła - to nieprędko znalazła męża. 
Jedynym sposobem na wykupienie się od oblewania była pisanką - dlatego każda panna starała się, by jej 
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, który tego dnia wręczył pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, 
że mu się podoba.Oblewanie się wodą miało symboliczne znaczenie - oczyszczenia. Śmigus Dyngus, 
przypomina również o chrzcie Mieszka I. Poniedziałek Wielkanocny roku 966, przyniósł Polsce 
chrześcijaństwo.
Szukanie zajączka - zabawa po świątecznym śniadaniu. W ogrodzie ukrywano pisanki, które należało jak 
najszybciej i w jaki największej ilości znaleźć.

Źródło: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości





 „Wielkanocny 
pacierz”   

ks. Jan Twardowski

Nie umiem być srebrnym aniołem - 
ni gorejącym krzakiem - 

tyle zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
tyle już Alleluja -

a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał

na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski -

uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -

zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
sumienia wywróci podszewkę -

serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę



Baba 
wielkanocna

Ten i inne przepisy znajdziecie na stronie 
kwestiasmaku.com

Składniki:  

• 200 g masła 
• 1 i 1/4 szklanki cukru
• 4 jajka  
• 1 i 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
• 4 łyżki mąki pszennej
• 1 pełna łyżeczka proszku do pieczenia
• 4 łyżki śmietanki kremowej 30% (płynnej)
• 1 łyżka soku z cytryny

Polewa i dekoracja: np. cukier puder lub lukier cytrynowy z kawałkami smażonej 
skórki pomarańczowej lub polewa z białej czekolady i likieru jajecznego.

Przygotowanie:

• Składniki na babkę (masło, jajka i śmietankę) wyjąć znacznie 
wcześniej z lodówki, aby się ogrzały. Formę na babkę z kominem o 
pojemności minimum 2,5 litra (u mnie o średnicy 22 cm) wysmarować 
grubą warstwą masła i oprószyć mąką. Piekarnik nagrzać do 180 
stopni C (góra i dół bez termoobiegu).

• Mąkę ziemniaczaną wymieszać z mąką pszenną i proszkiem do 
pieczenia. Masło ucierać mikserem na wysokich obrotach razem z 
cukrem przez minimum 10 minut. Stopniowo po jednym dodawać 
jajka cały czas dokładnie i długo miksując (po minimum 3 minuty po 
każdym dodanym jajku).

• Do ubitej masy dodać połowę mieszanki mąki oraz połowę śmietanki, 
zmiksować mikserem na średnich obrotach do dokładnego połączenia 
się składników, dodać resztę mąki i śmietanki, wlać sok z cytryny, 
alkohol jeśli używamy i zmiksować dokładnie na jednolitą masę (nie 
dłużej niż kilkanaście sekund).

• Wylać do formy (powinna wypełnić ją do połowy), wyrównać 
powierzchnię i wstawić do piekarnika. Piec przez 35 - 40 minut (po 
tym czasie wetknięty patyczek w środek ciasta powinien wyjść suchy). 
Wyjąć i studzić przez około 10 minut, wyłożyć na paterę do góry dnem 
i udekorować dowolną polewą lub cukrem pudrem. 



• REGULAMIN   
SCHLUDNEGO 

WYGLĄDU
• W marcu rozpoczyna się wiosna. Coraz 

cieplejsze dni sprawią, że chętnie 
wyskoczymy z ciepłych ubrań, 
zdejmiemy grube kurtki, swetry, 
głęboko na dno szafy wepchniemy 
wełniane szale i rękawiczki. Znów będzie można zakładać 
koszulki na ramiączkach, szorty, letnie sukienki i spódnice. 
Pamiętajcie jednak, że na terenie szkoły obowiązuje 
regulamin schludnego wyglądu. Szkoła to nie plaża czy 
dyskoteka!  

•

• CODZIENNY STRÓJ SZKOLNY  
• Codzienny strój uczniowski powinien być i schludny, czysty i skromny: 
• uczniowie codziennie zmieniają obuwie (typu trampki, tenisówki na 

jasnej podeszwie)na terenie szkoły. Noszenie na terenie szkoły obuwia 
zmiennego w okresie wyznaczonym przez Dyrektora jest obowiązkiem. 

• bez ekstrawaganckich dodatków, nieprowokujący swą formą – zakrywający części 
ciała: ramiona, biust, brzuch, pośladki,

• nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści 
zabronionych prawem;

• część górna: dostosowana do pogody, koniecznie z rękawami, i bez odsłoniętego 
dekoltu, dopuszczalne wyłącznie kolory stonowane;

• część dolna dla chłopców: spodnie o długości dostosowanej do pogody i nie 
krótsze jednak niż do kolan, dopuszczalne są wyłącznie kolory stonowane; 

• część dolna dla dziewcząt: spodnie lub spódnice o długości dostosowanej do 
pogody, nie krótsze jednak niż do kolan, dopuszczalne wyłącznie stonowane 
kolory.
W budynku szkoły zabrania się noszenia jakichkolwiek nakryć głowy. 
Zabrania się: ekstrawaganckiego farbowania włosów, stosowania makijażu, 
malowania paznokci, noszenia niebezpiecznej biżuterii - biżuteria powinna być 
dyskretna i delikatna (małe kolczyki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki i bransoletki),i 
elementów stroju łamiącego normy społeczne.



Góra i dół stroju szkolnego muszą tworzyć całość zakrywającą ramiona, 
dekolt, brzuch i biodra. Zabrania się ozdabiania kolczykami innych części 
ciała niż uszy.
Włosy czyste i uczesane, natomiast włosy długie powinny być związane 
lub estetycznie upięte, nieopadające na oczy.

• Strój codzienny obowiązuje:
• każdego dnia z wyjątkiem uroczystości szkolnych, imprez kulturalnych,
• podczas wycieczek i dyskotek, na których dopuszczalny jest strój dowolny, ale nie 

łamiący przyjętych zasad obyczajowych;
• Niestosowanie się uczniów do przepisów dotyczących stroju szkolnego będzie 

skutkować rozmową z rodzicami, a następnie karami statutowymi.
• W dniu, w którym uczeń jest niestosownie ubrany, otrzymuje zastępczy mundurek 

szkolny  znajdujący  się  w  sekretariacie.  Wychowawca  zaznajamia  rodziców  z 
powyższymi zasadami na pierwszych spotkaniach organizacyjnych.

•

• Już niedługo rozpoczną się egzaminy gimnazjalne. Tak ważne 
chwile należy podkreślić odpowiednim strojem!

•

• STRÓJ GALOWY  

• a/ dla dziewcząt: biała bluzka/koszula z kołnierzykiem, spódnica czarna, 
granatowa  zakrywająca uda, ewentualnie eleganckie czarne lub granatowe 
spodnie (dopuszcza się ciemny jeans ), w chłodne dni okrycie wierzchnie (np. 
sweter) w tych samych kolorach, odpowiednie obuwie;

• b/ dla chłopców: biała koszula, eleganckie czarne lub granatowe spodnie 
(dopuszcza się ciemny jeans), w chłodne dni okrycie wierzchnie (np. sweter) w 
tych samych kolorach, odpowiednie obuwie.

• Strój galowy obowiązuje ucznia podczas:   
• rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
• wewnętrznego (próbnego) i zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego klas II i III,
• konkursów szkolnych,
• innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na 

polecenia wychowawcy lub dyrektora szkoły.



•Muzyczne   
Podsumowanie

• Stycznia i Lutego  
•   Mamy dla Was spis płyt oraz piosenek 

(teledysków), które ukazały się w ostatnim czasie. 
• Przez naukę, różne obowiązki jesteśmy zabiegani. 

Mamy nadzieję, że choć trochę pomagamy Wam 
orientować się w muzycznych nowościach ;)

• #7.01 ~ Sia ~ „Elastic Heart”
• #13.01 ~ Meghan Trainor ~ „Title” - PŁYTA
• #14.01 ~ Maroon 5 ~ „Sugar”
• #22.01 ~ Ellie Goulding ~ „Love Me Like You Do”
• #22.01 ~ Agata Dziarmagowska ~ „Blisko Mnie”
• #23.01 ~ Eminem, Royce da 5'9”, Big Sean, Danny Brown, Dej Loaf, 

Trick Trick ~ „Detroit Vs. Everybody”
• #30.01 ~ Kanye West ft. Paul McCartney ~ „Only One”
• #3.02 ~ Rihanna & Kanye West & Paul McCartney ~ „FourFiveSeconds”
• #5.02 ~ Sam Smith ~ „Lay Me Down”
• #5.02 ~ Kelly Clarkson ~ „Heartbeat Song”
• #6.02 ~ Madonna ~ „Living For Love”
• #9.02 ~ Mana, Shakira ~ „Mi Verdad”
• #10.02 ~ Calvin Harris ft HAIM ~ „Pray to God”
• #13.02 ~ Taylor Swift ~ „Style”
• #15.02 ~ Ariana Grande ~ „One Last Time”
• #17.02 ~ Chris Brown, Tyga ~ „Remember Me”
• #20.02 ~ Sabrina Carpenter ~ „We'll Be The Stars”
• #23.02 ~ Marta Bijan ~ „Poza Mną”
• #27.02 ~ Liber ft Natalia Szroeder ~ „Porównania”

                                            Muzykoholiczka ;)



Osiągnięcia  sportowe naszych 
kolegów

 i koleżanek w roku szkolnym 
2014/2015

GRATULUJEMY, ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
   



Lp. Nazwa zawodów Etap eliminacji Osiągnięty wynik
1 Sztafetowe

Biegi 
Przełajowe
Dziewcząt

Etap miejski I miejsce

2 Sztafetowe
Biegi 
Przełajowe
Dziewcząt

Etap powiatowy II miejsce

3 Sztafetowe
Biegi 
Przełajowe
Dziewcząt

Etap rejonowy II miejsce

4 Sztafetowe
Biegi 
Przełajowe
Chłopców

Etap miejski   I miejsce

5 Sztafetowe
Biegi 
Przełajowe
Chłopców

Etap powiatowy VII miejsce

6 Piłka nożna Etap miejski III miejsce
7 Tenis stołowy Etap miejski  II miejsce
8 Tenis stołowy Etap miejski IV miejsce
9 Szachy Etap miejski I miejsce
10 Szachy Etap powiatowy IV  miejsce
11 Piłka siatkowa

chłopców
Etap miejski II miejsce

12 Piłka siatkowa
dziewcząt

Etap miejski II miejsce





11 powodów żeby czytać 
książki 

Irena Cieślińska
źródło: wyborcza.pl / TYLKO ZDROWIE

Po co brnąć przez kilka tomów powieści, skoro w dwie godziny można 
obejrzeć film nakręcony na jej podstawie? Po co czytać gazetę, skoro można 
zerknąć na wiadomości? Neurologia daje odpowiedź: bo mózg - jak mięśnie - 
potrzebuje intensywnej gimnastyki. 

1. Stymulują umysł. Z neurobiologicznego punktu widzenia 
czytanie jest procesem znacznie bardziej wymagającym niż analiza 
obrazów lub mowy. Absorbuje jednocześnie wiele obszarów mózgu - te, 
które odpowiedzialne są za widzenie, za język i za asocjacje pojęciowe. 
Rozwija wyobraźnię i wspomaga koncentrację. Poza tym pozostawia 
więcej czasu na myślenie. Ślizgając się wzrokiem po kartce, w każdej 
chwili można zatrzymać się na fragmencie, który wymaga refleksji. 
Oglądając film czy przysłuchując się rozmowom, dużo trudniej o takie 
pauzy.

2. Uspokajają. Jakkolwiek irytowałyby cię dzieci, wnuki, 
współmałżonek, szef czy sąsiedzi (niepotrzebne skreślić), wszystko 
dosłownie w jednej chwili zniknie ci z horyzontu, kiedy tylko zagłębiasz 
się w dobrze napisaną powieść. Dr David Lewis z Mindlab International 
na University of Sussex mierzył, w jakim stopniu zmienia się napięcie 
mięśniowe i czynność serca pod wpływem rozmaitych aktywności 
tradycyjnie uważanych za uspokajające. Czytanie obniżało poziom stresu 
o 68 proc., wygrywając ze słuchaniem muzyki (62 proc. skuteczności), 
piciem herbaty (54 proc.) czy pójściem na spacer (42 proc.).

3. Poprawiają sen. Kilkanaście-kilkadziesiąt minut z książką w 
ręku tuż przed zaśnięciem (często już w łóżku) pozwala zapomnieć o 
stresie minionego dnia i się wyciszyć. Ale uwaga - do czytania w łóżku 
lepsze są książki tradycyjne lub czytniki z papierem elektronicznym. 
Jasne światło ekranu laptopa, ze sporą zawartością niebieskiej, 
wysokoenergetycznej składowej, pobudza i daje sygnał raczej do 
wstania niż do zamknięcia oczu.
Czytanie daje więcej ukojenia niż - dajmy na to - słuchanie nagrań albo 
oglądanie filmów. Dlaczego? Przez całe dnie bombardowani jesteśmy 
najprzeróżniejszymi, często zbędnymi informacjami, więc docierające do 
nas dźwięki nauczyliśmy się - z konieczności - ignorować. Czytanie jest 
jak mówienie do siebie głęboko w głowie - pozwala się łatwiej 
skoncentrować i zapewnia uczucie kojącej prywatności.



4. Pogłębiają wiedzę. Wszystko, 
cokolwiek czytamy, pozostawia w naszych 
umysłach okruchy różnorakich informacji. Nie 
sposób stwierdzić, co kiedy może się przydać, ale 
wszystko w jakiś sposób poszerza nasze horyzonty 
i poprawia zrozumienie świata. Prof. kognitywistyki 
z University of California w Berkeley Anne E. 
Cunningham dowodzi, że ludzie regularnie 
czytający lepiej wypadają w testach na inteligencję, 
a ich zdolności poznawcze są wysokie do późnej starości.

5. Wzbogacają słownictwo. Elokwencja i łatwość 
wypowiadania się podnosi poczucie własnej wartości, buduje pewność 
siebie i pomaga w karierze zawodowej. Czytanie książek w obcych 
językach szczególnie pomocne jest przy doskonaleniu płynności mowy.

6. Poprawiają pamięć. Kiedy zagłębiasz się w opowiadanej 
historii, musisz pamiętać całą gamę niuansów - poznajesz nowych 
bohaterów, ich dzieje, nałogi, charaktery, przyzwyczajenia, miejsca, z 
których pochodzą, geografię nowych światów. Każda książka jest jak 
podróż do obcego kraju. Każdy nowy ślad pamięciowy wymaga 
powstania nowych synaps, połączeń nerwowych.

7. Ćwiczą myślenie analityczne. Jakże często zdarza nam 
się, że czytając zajmującą książkę, zgadujemy jej zakończenie, zanim 
przewrócimy ostatnią kartkę? I to jest właśnie to - trening myślenia 
krytycznego i analitycznego, wyciągania wniosków z setek sugestii i 
przesłanek.

8. Opóźniają demencję i spowalniają rozwój 
choroby Alzheimera. Praca dr. Roberta Freidlanda 
opublikowana w "Proceedings of the National Academy of Sciences" 
dowodzi, że ludzie, którzy regularnie oddają się lekturze, grają w gry 
logiczne albo rozwiązują zagadki, są ponaddwukrotnie mniej narażeni na 
rozwój chorób otępiennych. Co ciekawe, oglądanie telewizji wywiera na 
nasz mózg skutek zgoła odwrotny - przyspiesza rozwój alzheimera.

9. Rozwijają empatię. Holendrzy Matthijs Bal i Martijn 
Veltkamp sprawdzali, na ile emocjonalnie poruszające powieści skłaniały 
czytelników do empatycznych zachowań. Jak się okazuje, empatia 
badanych wzrastała, pod warunkiem że czuli się oni "wciągnięci" w 
historię. Niewciągające opowieści oraz - co zdumiewające - książki z 
gatunku non-fiction nie wywierały podobnych efektów.

10. Dodają seksapilu. Mężczyźni z książką w ręku oceniani są 
przez kobiety jako bardziej atrakcyjni. Według prof. Marka Prokoscha z 
Elon University "aura inteligencji" jest drugim czynnikiem - od razu po 



wyglądzie zewnętrznym - który kobiety biorą pod uwagę przy wyborze 
partnera.

11. Dobrze dobrany poradnik pomaga wyjść z 
depresji i okazuje się niekiedy równie skuteczny 
jak interwencja farmakologiczna. Do takiego wniosku 
doszedł międzynarodowy zespół pod kierownictwem Petera Bowera 
zrzeszający naukowców z 15 uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, ze 
Szwecji, z Holandii, Australii iTajwanu.
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OPOWIADANIE
ROMEO I JULIA- HISTORIA WSPÓŁCZESNA

Prolog.

Mediolan był podzielony na trzy strefy. Jedna z nich należała do 
rodziny Costanza - biznesmenów, mających we władaniu większość 
banków. 

Państwo Costanza - Elisabetta i Matteo - mieli syna, Leona. 
Młodzieniec skończył niedawno 19 lat i niedługo miał przejąć po swoim 
ojcu rolę prezesa firm oraz tajną rolę szefa gangu handlującego 
narkotykami. Chłopak już od 15 roku życia wiedział, czym „dodatkowo" 
zajmuje się jego rodzina. Nastolatkowi podobało się takie życie. Było 
bardzo ekscytujące, mógł wydawać pieniądze rodziców i zyskał 
szacunek wśród rówieśników. Mając 17 lat, wyruszył na swoją 
pierwszą walkę z rodziną Valenti, do których należała druga strefa 
miasta. Podobnie jak Costanzowie zajmowali się w ukryciu handlem 
niedozwolonymi substancjami. Mieli oni córkę - Alessę. Ze względu na 
jej młody wiek nie została ona jeszcze wprowadzona do rodzinnego 
„biznesu". Żyła w całkowitej niewiedzy, myśląc, że pieniądze, których 
na koncie rodziców nie brakowało, pochodzą z zysków prywatnych 
klinik, których założycielami byli jej pradziadkowie. Życie Alessy nijak 
miało się do życia księżniczki. Choć posiadały one jedną  wspólną 
cechę - obie były zamknięte w swoich zamkach. Rodzice zabraniali 
wychodzić dziewczynie z domu, z obawy, że gdy opuści mury twierdzy, 
zostanie porwana przez Costanzów. 

Trzecia strefa miasta była dla osób, które nie chciały brać udziału 
w sporze skłóconych od pokoleń rodów. Niezależna strefa należała do 
młodych ludzi. Nastolatkowie wyruszali tam, aby się zabawić, spotkać z 
przyjaciółmi, wyjść spokojnie na zakupy. Tam nie było ważne, w jakiej 
strefie mieszkasz. Gdy nadchodził weekend, młodzi wyruszali, by się 
zrelaksować. 

Tak też pewnego dnia postanowili zrobić Leon i Alessa...
cdn.
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA
                                 ___________________________________
1.       '_______________|___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___|
2.     :'|___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___|
3.           ,, _______________ |___ ___ ___ ___ ___ ___|
4.         ,.. ; |___ ___ ___ ___ ___ ___|
5.                         ::    |___ ___ ___ ___ ___|
6.                              .|___ ___ ___ ___ ___ ___|      
                                 ________________________________
7.                       _______|___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___|
8.                      |___ ___ ___ ___ ___|
9.            . ____________|___ ___ ___ ___|
10.            |___ ___ ___ ___ ___ ___|
11.  .  ___________________|___ ___ ___ ___|
12.  , |___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___|

1.       Budzą się ze snu zimowego
2.       Pierwszy kwiat, który wyłania się ze śniegu
3.       8 marca obchodzimy Dzień...
4.      Jeden z pierwszych kwiatów, fioletowy, żółty lub biały
5.      Topnieje na wiosnę
6.       Piękny, żółty kwiat

7.       Następuje po marcu
8.       Kotki na drzewach
9.       Miesiąc poprzedzający marzec
10. Zielenią się na wiosnę
11. Pora roku, która kończy się w marcu
12. Żółte lub czerwone kwiaty

                                                     autorka:  Cudeńko
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