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Wiosenne wyprawy  

 Wraz z nadejściem wiosny ruszamy 

w teren. Oto dwa miejsca godne 

odwiedzenia w naszej okolicy.  

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim 

 Zamek Grodno wybudowany jest 

na szczycie wzgórza Choina (ok. 450 m 

n.p.m.) w północnej części Gór Sowich i 

wznosi się nad doliną Bystrzycy Świdnickiej 

(zwanej kiedyś Śląską Doliną). Jest on 

jednym z najbardziej malowniczo 

położonych zamków na Śląsku. Na 

wzgórzu znajduje się rezerwat 

krajobrazowy „Góra Choina”. Dzieje zamku 

Grodno sięgają zamierzchłych czasów. 

Jedna z legend podaje, że już w 800 r 

pewien angielski rycerz założył w tym 

miejscu czworoboczną strażnicę. Dalszą 

rozbudową miał się zająć książę Bolesław 

Wysoki, syn Władysława Wygnańca lub 

księcia Bolka I Surowego. Pierwszy 

zachowany dokument świadczący o 

istnieniu zamku pochodzi z 1315 r. 

 Trasę wycieczki można rozpocząć 

od zwiedzania zamku, a następnie obejść 

Jezioro Bystrzyckie. Warto zobaczyć tamę 

na jeziorze oraz (jeśli pogoda sprzyja) 

wypożyczyć rowery wodne lub zażyć 

kąpieli. W zamku, oprócz tradycyjnego 

zwiedzania, można natknąć się na jedną  

z często organizowanych tam imprez 

tematycznych bądź wystawę, zamek 

zamieszkiwany jest także przez Bractwo 

Rycerskie. 

Park Aktywności- Czarodziejska Góra  

w Jedlinie Zdroju 

 Na spragnionych wrażeń czeka tu 

taka ilość i różnorodność atrakcji, że każdy 

z pewnością znajdzie coś dla siebie. I to 

zarówno jeśli chodzi o najmłodszych, jak 

i dorosłych, amatorów oraz wytrawnych 

wyczynowców. Będzie w czym wybierać, 

do dyspozycji: tor saneczkowy, zjazd na 

pontonie, karuzela rotondo, hulajnoga 

i deskorolka górska. W parku linowym do 

wyboru trasy zróżnicowane pod względem 

poziomu trudności: „Maluch”, „Junior”, 

„Standard”, „Extremum”, „Tyrolka” oraz 

wieża wspinaczkowa. 
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Wiosna w poezji 

Wisława Szymborska 

Pożegnanie widoku 

Nie mam żalu do wiosny, 
że znowu nastała. 
Nie obwiniam jej o to, 
że spełnia jak co roku 
swoje obowiązki. 
 
Rozumiem, że mój smutek 
nie wstrzyma zieleni. 
Źdźbło, jeśli się zawaha, 
to tylko na wietrze.  
   
Nie sprawia mi to bólu, 
że kępy olch nad wodami 
znowu mają czym szumieć. 
 
Przyjmują do wiadomości, 
że - tak jakbyś żył jeszcze - 
brzeg pewnego jeziora 
pozostał piękny jak był.  
   
Nie mam urazy 
do widoku w widok 
na olśnioną słońcem zatokę. 
 
Potrafię sobie nawet wyobrazić, 
że jacyś nie my 
siedzą w tej chwili 
na obalonym pniu brzozy.  
   
Szanuję ich prawo 
do szeptu, śmiechu 
i szczęśliwego milczenia. 
 
Zakładam nawet, 
że łączy ich miłość 
i że on obejmuje ją 
żywym ramieniem. 
 
Coś nowego ptasiego 
szeleści w szuwarach. 

Szczerze im życzę, 
żeby usłyszeli.  
   
Żadnej zmiany nie żądam 
od przybrzeżnych fal, 
to zwinnych. to leniwych 
i nie mnie posłusznych. 
 
Niczego nie wymagam 
od toni pod lasem, 
raz szmaragdowej, 
raz szafirowej, 
raz czarnej. 
 
Na jedno się nie godzę. 
Na swój powrót tam. 
Przywilej obecności - 
rezygnuję z niego.  
   
Na tyle Cię przeżyłam 
i tylko na tyle, 
żeby myśleć z daleka. 
 
 
Jan Kasprowicz 
 
Z chałupy 
III 

 
 Święty Kaźmierz - powracają czajki; 
Święty Wojciech - bociany klekocą, 
Słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, 
Brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. 
 
Po murawach dzieci, strzępem krajki 
Podkasane, w pasy się szamocą; 
Na przyzbicach baby w głos chichocą - 
"Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" 
 
Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! 
Jej błękity, słoneczne uśmiechy 
I pod chłopskie wciskają się strzechy. 
 
I tu raźniej biją serca ludzi, 
Choć się troski za troskami tulą 
Do tych piersi pod zgrzebną koszulą.
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Prima Aprilis   

 Prima aprilis (z łac. 1 kwietnia) 

dzień żartów – obyczaj związany z 

pierwszym dniem kwietnia, obchodzony  

w wielu krajach świata. Polega on na 

robieniu żartów, celowym wprowadzaniu 

w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w 

próbach sprawienia, by inni uwierzyli w 

coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu 

mediach pojawiają się różne żartobliwe 

informacje 

Geneza zwyczaju 

 Prima Aprilis zaczął być popularny 
w późnym średniowieczu. 
Prawdopodobnie nawiązuje on do 
dawnych starorzymskich praktyk.
 Niektórzy uważają, że geneza 
zwyczaju ma związek z rzymskim 
zwyczajem Cerialii, obchodzonym na 
początku kwietnia na cześć bogini Ceres. 
Według jednej z legend, kiedy poszukiwała 
ona swojej porwanej córki została 
wyprowadzona w pole. Grecy wiążą 
historię tego dnia z mitem o Demeter i 
Persefonie. Persefona miała zostać 
porwana do Hadesu na początku kwietnia. 
Matka Demeter, szukając jej, kierowała się 
echem głosu córki, ale echo ją zwiodło. 

 Prawdopodobna wydaje się 
również wersja, że obyczaj ten wywodzi 
się z rzymskiego święta Veneralia, 
połączonego często ze świętem Fortuny 
Virilis i Cerialiami (ku czci Ceres), 
obchodzonego 1 kwietnia. W tym dniu 

dozwolone były żarty, wygłupy i kawały. 
Kwiryci odstawiali komiczne występy, 
mężczyźni przebierali się w damskie palle 
(okrycia), zakładali peruki, tańczyli na 
ulicach, co nie przydarzyłoby się im w 
innych dniach. 

Obchody 
 
 W krajach anglojęzycznych 1 
kwietnia jest nazywany „Dniem Głupców” 
(April Fools’ Day lub All Fools’ Day). W 
Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne 
żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane 
tylko do południa. W innych krajach 
germańskojęzycznych dzień ten jest 
nazywany po prostu "1 kwietnia", a żart 
zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. 
Aprilskämt (szw.). We Francji Prima aprilis 
jest określany jako „Dzień kwietniowej 
ryby” (Jour du poisson d’avril) a 
pierwszokwietniowe żarty nazywane są 
„kwietniowa ryba” (Poisson d’avril). 
 W Szkocji znany jest jako 
„polowanie na głupca” (Hunt the gowk 
Day), na Litwie „Dzień kłamcy” (Melagio 
diena), w Portugalii „Dzień kłamstwa” (Dia 
da mentira).    
 W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę 
„Dzień śmiechu” (День смеха). Pierwszy 
pierwszokwietniowy żart miał w Rosji 
miejsce w Moskwie w 1703 roku. Wtedy 
to heroldowie na ulicach zapraszali 
mieszkańców Moskwy na "niesłychane 
przedstawienie". Kiedy ludzie masowo 
przybyli na wskazane miejsce, uniosła się 
kurtyna, odsłaniając napis "Pierwszy 
kwietnia – nie wierz nikomu!" Na tym 
przedstawienie się zakończyło. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demeter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Persefona_(c%C3%B3rka_Zeusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hades
https://pl.wikipedia.org/wiki/Echo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzymskie_%C5%9Bwi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veneralia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortuna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortuna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerealia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceres_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiryci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herold
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtyna
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Warto czytać 

PAWEŁ BERĘSEWICZ 

A NIECH TO CZYKOLADA! 

Ta książka jest jak 
mistrzowski pokaz sztuki 
magicznej. Czytelnik (choć 
oczywiście ani trochę w 
magię nie wierzy!) jak 
dziecko daje się zwieść 
iluzji. Zafascynowany, 
ulega sprytnym 
sztuczkom autora, brnie 
coraz głębiej w kreowany 
przez niego świat, a 
potem… dziwi się, że tak 
łatwo dał się nabrać, i 
śmieje z własnej 
naiwności. Na koniec 
jednak zostaje z dziwnym 

poczuciem, że właściwie 
sam już nie wie, gdzie 
przebiega granica między 
rzeczywistością a iluzją. 
Bo czy świat, w którym 
żyjemy, nie jest tak 
naprawdę światem 
wyczarowanym z 
kapelusza przez 
zręcznego magika? 
Wyśmienita lektura dla 
starszych i młodszych 
opatrzona znakomitymi 
ilustracjami Piotra 
Fąfrowicza. 
 
III miejsce w kategorii 
książek dla młodzieży w 
wieku 10–14 lat w 

Konkursie Literackim im. 
Astrid Lindgren 
zorganizowanym przez 
Fundację ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom.

 
WŁADYSŁAW 
BARTOSZEWSKI 

WARTO BYĆ 
PRZYZWOITYM  

 "Warto być 
przyzwoitym" to kopalnia 
wiedzy nie tyle o samym 
Bartoszewskim, ale o 
problemach, z jakimi 
przyszło mu się zmagać w 
ciągu całego życia. Książka 
podzielona jest na 2 
części; pierwsza, 
najbardziej przejrzysta, 
łatwa w odbiorze, to po 
prostu obszerna biografia 
Władysława 
Bartoszewskiego od 
czasów Katolickiego 
Gimnazjum sprzed II 
wojny światowej, do 
sprawowania funkcji 

ministra spraw 
zagranicznych już w 
nowym tysiącleciu. Druga 
część, długa i obfitująca w 
szczegóły statystyczne, 
faktograficzne i 
historyczne, jest 
imponującym studium 
wiedzy na temat okresu 
okupacji niemieckiej, a 
następnie terroru 
sowieckiego. Chociaż 
przeczytanie jej zajmuje 
dużo czasu i wysiłku , to 
zapamiętana i dobrze 
zrozumiana posiada 
ogromne znaczenie 
intelektualne. Druga 
część to także zbiór 
przemówień i wywiadów 
Bartoszewskiego na 

temat wartości 
ponadczasowych; 
patriotyzmie, pojednaniu 
i przyzwoitości. Jest ona 
na tyle uniwersalna, że 
doceni ją nie tylko 
starszy, doświadczony 
człowiek, ale także każdy 
młody, który przez 
pryzmat dobrych wartości 
postrzega siebie i 
drugiego człowieka.  
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Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 

*** 
Biedronka, żuk i stonoga umówili się na 
naradę na starym dębie. 
Biedronka i żuczek przyszli punktualnie. 
Stonoga spóźnia się. 
Minęły już dwie godziny. Biedronka 
zdenerwowana chce już iść do domu. 
Otwiera drzwi, a tu stonoga. 
- Gdzie się podziewałaś?! - pyta żuk. 
- Nad drzwiami jest napisane, aby wytrzeć 
nogi... 

***  

Przychodzi mała żabka do mamy żaby i 

pyta się: 

- Mamo jak ja się znalazłam na świecie? 

Na co mama żaba odpowiada: 

- Nie uwierzysz ale przyniósł Cię bocian. 

*** 
Idzie ślimak pod górkę i śpiewa: 
- Za rok, może dwa... 
Z górki schodzi inny, stary i śpiewa: 
- Czterdzieści lat minęło... 

 
*** 

Jedna jaskółka mówi do drugiej: 
- Dziś będzie padał deszcz. 
- Dlaczego tak sądzisz? 
- Bo ludzie się na nas patrzą. 

*** 
Spotykają się trzy bociany - stary, średni i 
bardzo młody 
i rozmawiają o tym, jak spędzały ostatni 
tydzień. 
- Ja uszczęśliwiłem staruszków w Krakowie 
- mówi stary. 
- Ja uszczęśliwiłem trzydziestolatków w 
Warszawie - mówi średni. 
Na to najmłodszy: 
- A ja straszyłem studentów w Poznaniu. 

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

 *** 

- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie 
uszy? 
- Bo jestem romantyczny. 
- Nie rozumiem. 
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem 
śpiewu słowika. 
Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem 
kosiarki... 
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SPRING VOCABULARY 

 

daffodil – żonkil   tulip -tulipan     stork – bocian 

  

 

 

 

 

 

butterfly – motyl   worm – robak     boots – kalosze 

 

 

 

 

 

 

umbrella – parasol   rain – deszcz     puddle - kałuża 

 

 

 

 

 

 

 rainbow – tęcza      bunny - królik 
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MUSIC CORNER 

 

ALAN WALKER FADED 

You were the shadow to my light 

Did you feel us? 

Another start 

You fade away 

Afraid our aim is out of sight 

Wanna see us 

Alight 

 

Where are you now? 

Where are you now? 

Where are you now? 

Was it all in my fantasy? 

Where are you now? 

Were you only imaginary? 

 

Where are you now? 

 

Atlantis 

Under the sea  

Under the sea 

Where are you now? 

Another dream 

The monsters running wild inside of me 

 

I'm faded  

I'm faded 

So lost, I'm faded 

I'm faded  

So lost, I'm faded 

 

These shallow waters, never meet 

What I needed 

I'm letting go 

A deeper dive 

Eternal silence of the sea 

I'm breathing 

Alive 

 

Where are you now? 

Where are you now? 

 

 

 

Byłeś cieniem mojej światłości 

Czy czułeś nas? 

Inny początek 

Rozmywasz się 

W obawie, że nasz cel jest poza zasięgiem 

Chcesz zobaczyć nas 

Płonących 

 

Gdzie jesteś teraz? 

Gdzie jesteś teraz? 

Gdzie jesteś teraz? 

Czy to wszystko było moją fantazją? 

(Gdzie jesteś teraz?) 

Czy byłeś tylko wyobrażeniem? 

 

Gdzie jesteś teraz? 

 

Atlantyda 

Na dnie morza 

Na dnie morza 

Gdzie jesteś teraz? 

Inny sen 

Potwory dziczeją wewnątrz mnie 

Odpływam... 

Zanikam... 

Zagubiona, rozmywam się... 

Blaknę... 

Zagubiona, rozmywam się... 

 

Te płytkie wody 

Nigdy nie spotkałam tego, 

Czego potrzebowałam 

Wypuszczam 

Głębszy skok do wody 

Odwieczne milczenie morza 

Oddycham 

ŻYJĘ 

Gdzie jesteś teraz? 

Gdzie jesteś teraz? 
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Under the bright  

But faded lights 

You set my heart on fire 

Where are you now? 

Where are you now? 

 

Where are you now? 

 

Atlantis 

Under the sea 

Under the sea 

Where are you now? 

Another dream 

The monsters running wild inside of me 

 

I'm faded 

I'm faded  

So lost, I'm faded 

I'm faded 

So lost, I'm faded..  

Poniżej jasnych 

Lecz wyblakłych świateł 

Rozpaliłeś ogień w moim sercu 

Gdzie jesteś teraz? 

Gdzie jesteś teraz? 

 

Gdzie jesteś teraz? 

 

Atlantyda 

Na dnie morza 

Na dnie morza 

Gdzie jesteś teraz? 

Inny sen 

Potwory dziczeją wewnątrz mnie 

 

Odpływam... 

Zanikam... 

Zagubiona, rozmywam się... 

Blaknę... 

Zagubiona, rozmywam się...  

 

DATES AND FESTIVALS 

 

Easter  

 

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii sięga swoim 

początkiem czasów przed nastaniem 

chrześcijaństwa,  a swoją nazwę (Easter) zawdzięcza 

anglosaskiej bogini wiosny Eostre, która była 

uosobieniem narodzin, szczęścia i płodności. Święto 

na cześć bogini Eostre w krajach celtyckich wiązało 

się z obrządkiem pożegnania zimy i przywitania wiosny. Od wieków zwierzęciem 

reprezentującym boginię jest zając, kojarzony z wiosną, płodnością i urodzajem. 

Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa aż do 

poniedziałku (Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy, przy 

czym w Poniedziałek Wielkanocny otwarte są sklepy, w których na klientów czekają 
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wyprzedaże. W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas 

wielu ulicznych festiwali. W pierwszy dzień świąt Brytyjczycy spotykają się z rodziną 

 i przyjaciółmi, a po śniadaniu wybierają się do kościoła i na spacer. Przygotowuje się kosze  

z przysmakami, które zabierane są na wypad do parku czy wyjazd za miasto. 

W Wielkiej Brytanii, tak jak w wielu innych krajach, Wielkanoc ściśle związana jest z jajkami.         

W przedchrześcijańskiej Europie zwyczaj zdobienia jaj był znany i szeroko praktykowany. 

Obecnie Święta Wielkanocne na Wyspach Brytyjskich mają bardzo komercyjny charakter,  

a ich symbolem stały się słodkie jaja z czekolady i zajączek wielkanocny (Easter Bunny). 

Jajka w Wielkiej Brytanii są elementem wielu zwyczajów i zabaw.  

 

 Egg hunt – polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają 

czekoladowych jajek schowanych przez rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko, 

któremu uda się znaleźć najwięcej łakoci.  

 Rolling eggs – toczenie jaj. Grę wygrywa osoba, której jajko sturla się z górki 

najszybciej bez stłuczonia skorupki albo, które rozbije się jako ostatnie.  

 Pace egging – popularne niegdyś w całej Anglii tradycyjne wiejskie sztuki uliczne z 

motywem odrodzenia. Główny bohater (zwykle święty Jerzy) zostaje zabity przez łotra 

(Old Tosspot) i przywrócony do życia przez wiejskiego medyka. Słowo pace  pochodzi 

od terminu „pascha”.  
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JOKE CORNER 

A man asked for a meal in a restaurant. The 

waiter brought the food and put it on the 

table. After a moment, the man called the 

waiter and said: 

„Waiter! Waiter! There’s a fly in my soup!” 

„Please don’t speak so loudly, sir,” said the 

waiter, „or everyone will want one.” 

meal – posiłek 

brought – przyniósł 

loudly - głośno 

 

 

 

What’s big and grey and has 16 wheels? 

An elephant on roller skates. 

roller skates – rolki 

 

Why was the math book sad? 

Because it had too many problems. 

 

Why did the boy eat his homework? 

Because his teacher said it was a piece of 

cake. 

 

 

 


