
 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych  

rodzinnych spotkań, zarówno osobistych, jak 

i tych przed  przed ekranem. 

 Wesołego Alleluja! 

                                            życzy redakcja 
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Ważne tematy: 

 Jak przygotować się do 

świąt? 

 Nasze propozycje na 

świąteczny czas. 

 Ciekawe wywiady 

 Żarciki 

 Trochę historii…. 

Zapraszamy! 



 

 

  

 Zwyczaj polewania się wodą w 

poniedziałek wielkanocny (śmigus-

dyngus) znany jako lany poniedziałek, 

wywodzi się z dawnej tradycji słowiańskiej, a 

pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XV-

wiecznego Poznania. Kościół przestrzegał wtedy 

wiernych przed przesadnym świętowaniem tego 

ludycznego zwyczaju, często kończącego się 

chuligańskimi wybrykami. 

 W przeszłości lany śmigus polegał na 

symbolicznym wzajemnym okładaniu się 

witkami wierzby i polewaniu się wodą, a 

dyngus na chodzeniu po domach i 

zbieraniu podarków, najczęściej jajek, od 

tych, którzy chcieli się od śmigusa wykupić. Ja 

osobiście bardzo lubię ten zwyczaj. Szczególnie 

zapadł mi w pamięci śmigus- dyngus , który 

miał miejsce tak z około 2-3 lata temu.  

 Z samego rana poszłam do kolegów. 

Zauważyłam, że się bawią na polu. Zaczęłam się 

więc skradać, a ze sobą miałam plastikowe 

jajeczko, w którym znajdowała się woda. 

Niestety, zauważyli mnie i zorientowali się, że 

jest coś na rzeczy. Szybko podbiegli pod kran i 

wypełnili wodą swoje pistolety. Po chwili 

wszyscy byliśmy mokrzy. Uciekaliśmy przed 

sobą, chowaliśmy się za krzaki, a nawet 

pamiętam, że wdrapywaliśmy się na drzewo. 

Byłam cała ochlapana, ale uśmiechnięta. Z 

resztą oni tak samo.                 

Było warto:) 

                                             Klaudia Pietkiewicz 

 

 

                                                                                     

 

 

1.Prima aprilis , czyli dosłownie 1 kwietnia . 

Jest to dzień, w którym możemy robić żarty 

bliskim , a nawet obcym – i nikt nie powinien się na 

nas obrazić. 

2. Nie jest do końca pewne skąd pochodzi zwyczaj 

p r i m a a p r i l i s o w y . 

Najprawdopodobniej wywodzi się z jednego 

z  kwietniowych świąt rzymskich. 

Według jednej z teorii – Uroczystości Cerealiów , 

obchodzonej 19 kwietnia , w czasie której proszono 

boginię urodzaju – Cererę o prima aprilis , czyli o 

urodzajny kwiecień. 

Według innej tradycji – ze święta przypadającego 

na 1 kwietnia na cześć bożka wesołości 

i śmiechu. 

3. Jakie żarty możemy zrobić na prima aprilis ? 

  - Sól zamiast cukru w cukiernicy 

 - Robak w cukierniczce – ten żart polega 

przekrojeniu rodzynki na pół i  zrolowaniu jej tak, 

by kształtem przypominała małego robaka.  

 - Zepsuty pilot – wystarczy, że wyciągniemy jedną 

baterię z pilota  

 - Jajecznica zrobiona z jajek na twardo – żart 

polegający na ugotowaniu na twardo wszystkich 

jajek, jakie mamy w lodówce, a następnie 

poproszenie bliskiej nam osoby o zrobienie 

jajecznicy . 

 -  Zegarek – należy przestawić o godzinę do przodu 

lub do tyłu wszystkie zegarki, jakie mamy w domu. 

 - Pulpit komputera – na komputerze zrobić print 

screen pulpitu, a następnie ustawić tę fotografię,  

jako tło pulpitu. 

                           Julia Piątek 
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Zwyczaje , zwyczaje…. 
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-Dziadziu, ile lat  już pełnisz funkcję sołtysa? 

- Funkcję sołtysa pełnię od 2007 roku. 

- Ile lat trwa kadencja ? 

- W tej chwili trwa pięć lat, jednak wcześniej trwała 

cztery. 

- Co najbardziej lubisz w swojej pracy? 

- Zdecydowanie pracę społeczną i kontakt z ludźmi. 

- Czy masz jakieś plany na przyszłość np. z przebudową naszej wsi? 

- Plany są bardzo duże, ponieważ w naszej wsi jeszcze wiele  brakuje. Nie ma kanalizacji, 

która planowana jest już na przyszły rok. Konieczne jest powiększenie szkolnej sali 

gimnastycznej oraz  dobudowa chodników. 

- Czy spodziewałeś się kiedyś, że przez tyle lat będziesz  sołtysem? 

- Nigdy się tego nie spodziewałem. 

- Myślę że każdy z nas jest świadomy, ile obowiązków ma sołtys. Jak ty dajesz sobie z tym 

radę? 

- Jak na razie służy mi zdrowie i dostaję w pewnym stopniu wsparcie od rodziny. 

-Zapewne rola sołtysa zabiera sporo czasu z życia prywatnego. Jak starasz się to pogodzić 

życiem rodzinnym? 

- Na pewno pomaga mi w tym rodzina, zwłaszcza żona. Razem wspólnie pracujemy nad 

tym, żeby ten czas właśnie zdobyć. 

-Sołtys zajmuję się organizacją różnych festynów i imprez. Jak  dajesz sobie  radę? 

- Organizujemy to razem z wszystkimi organizacjami wiejskimi. 

-Każdy czytający ten wywiad jest ciekawy, czy funkcja sołtysa przynosi jakieś zyski 

finansowe? Jaka jest prawda? 

-Prawda jest taka, że otrzymuję dietę za sesje i zbierany podatek. 

-Jaką radę można dać początkującym sołtysom? 

-Dużo cierpliwości, miłości do ludzi, zaangażowanie w życie społeczne. 

- Dziękujemy za wywiad. 

- Proszę bardzo.                                        Julia Anyszek i Zuzia Słysz 

 

Wywiad z sołtysem wsi Będziemyśl 

(prywatnie naszym dziadziem) 



Z dziejów lotnictwa w naszym 

regionie część III (1-9 września 1939)  

 Dzisiaj trzecia część opowieści o lotnictwie 

w naszych okolicach. Tematem będzie II wojna 

światowa.  

 Nad Rzeszowszczyznę złowrogie odgłosy II 

wojny światowej nadciągnęły już 1 września 1939 

roku. Tego dnia do Zaczernia przyleciały 3 

samoloty RWD-8 z 5 Plutonu Łączności Armii 

„Karpaty”, a w nocy z 6 na 7 września sztab 

armii „Karpaty” został przeniesiony z Rzeszowa 

do Dynowa. W niedalekiej odległości od miasta 

zlokalizowano co najmniej dwa lotniska polowe: 

w Mrowli i podkolbuszowskiej Weryni. W tej 

ostatniej stacjonowały sławne PZL 23. „Karaś”z 

31. Eskadry Rozpoznawczej. Niestety, w 

okolicach Rzeszowa nie stacjonowała żadna 

eskadra myśliwska - obrona przed niemieckimi 

bombowcami (były to Heinkle He-111) była 

prowadzona tylko z 6 dział przeciwlotniczych. Ich 

ilość (dla porównania Lwów dysponował dwoma, 

a Przemyśl i Jarosław ani jednym) była 

spowodowana ulokowaniem w mieście zakładów 

PZL (taśma montażowa silników lotniczych) oraz 

zakładów Cegielskiego. Dodatkowo obronę 

przeciwlotniczą wzmacniały stanowiska ciężkich 

karabinów maszynowych zlokalizowanych na 

Lisiej Górze przy wartowni PZL oraz na 

podoficerskim bloku przy ul. Langiewicza. 6 

września jeden z RWD-8 pilotowany przez ppor. 

Jerzego Gerlicza został zestrzelony przez 

niemiecki myśliwiec Messerschmitt Bf-109, 

jednak pilot przeżył i wraz z innymi 

„zaczerniańskimi ”pilotami walczył w siłach RAF

- u  ( B r y t y j s k i e  S i ł y  P o w i e t r z n e ) , 

najprawdopodobniej w 301 dywizjonie 

bombowym. Jeden z pilotów - Bernard Kozłowski 

– został zestrzelony 3 lutego 1943 roku w nalocie 

na Hamburg. Nie udało się niestety uniknąć 

bombardowań i ich tragicznych skutków. 

Samoloty Luftwaffe między 3 a 6 września 

atakowały strategiczne punkty miasta - m.in. 

dworzec kolejowy i tory wykorzystywane do 

transportu żołnierzy. Szczególne nasilenie 

nalotów miało miejsce 7 i 8 września. Zbiegło się 

w czasie z ewakuowaniem z miasta straży 

pożarnej i artylerii przeciwlotniczej, co, niestety, 

sparaliżowało miejscowy system obrony 

przeciwlotniczej i sprawiło, że miasto stało się 

bezbronne wobec ataków z powietrza.  

 Szczególnie tragicznym epizodem 

wojennym na Rzeszowszczyźnie było 

zbombardowanie przez Luftwaffe 2 września 

podtarnobrzeskiej wsi Chmielów. To zdarzenie 

jest często porównywane do bestialskiego 

zniszczenia przez Niemców Wielunia lub 

hiszpańskiej Guerniki w 1937 r. Zginęło 50 osób, 

a kilkaset zostało rannych. 

  W nocy 8 września miasto opuściły 

ostatnie polskie jednostki wojskowe, celowo 

uszkadzając most na Wisłoku, a rankiem 9 

września do miasta wkroczyło wojsko niemieckie. 

Był to początek okupacji trwającej prawie 5 lat… 

 

                            Mateusz Moskwa 

Nasze fascynacje 



Tęga głowa Karola 
 

Zagadka 1 

Jaka będzie następna liczba w ciągu i dlaczego? 

1,11,21,1211,111221,… 

Odpowiedź: 

To jest algorytm na zasadzie patrz i mów, działa tak, że 

każda kolejna liczba opisuje poprzednią na zasadzie: 

11-jedna jedynka 

21-dwie jedynki 

1211-jedna dwójka jedna jedynka itd. 

dlatego następną liczbą będzie 312211 

Zagadka 2 

1 zł = 100 gr = 10 gr * 10 gr = 0.1 zł * 0.1 zł = 0.01 zł = 1 

gr 

Gdzie błąd? 

Odpowiedź: Błąd jest logiczny: 100 groszy to nie jest 10 

gr * 10 gr, bo wtedy mamy 100 (groszy do kwadratu). 

Poprawne działanie to 10 * 10 gr; dziesięć razy po 

dziesięć groszy. 

Zagadka 3 

Chłopczyk ma tyle samo sióstr co i braci, a jego siostra 

ma o połowę mniej sióstr niż braci. Ile jest dzieci? 

Odpowiedź: 3 dziewczynki, 4 chłopców. 

Zagadka 4 

Jeżeli pięć kotów zjada pięć myszek w pięć minut, to ile 

trzeba kotów do zjedzenia stu myszy w sto minut? 

Odpowiedź: Tyle samo. 

Zagadka 5 

Jeden królik widział sześć bocianów, gdy szedł do rzeki. 

Każdy bocian widział dwa barany 

idące do rzeki. Każdy baran trzymał 

na grzbiecie jednego kurczaczka 

wielkanocnego. 

Ile zwierząt szło do rzeki? 

Odpowiedź: Do rzeki szły trzy zwierzątka (jeden królik i 

dwa barny) 

 KĄCIK POLIGLOTY 

Julii Kułak 

Wielkanoc – Easter 

pisanka – easter egg 

malowane jajka – dyed eggs 

farbować – to dye 

polowanie na jajka – egg hunt 

święconka – blessed easter food 

czekoladowe jajka – chocolate eggs 

wielkanocny zwyczaj – easter custom 

koszyk wielkanocny – easter basket 

baranek wielkanocny – easter lamb 

ucztowanie, świętowanie – feasting 

pisklę, kurczaczek – chick 

oblewać wodą – to splash with water 

 

 

pistolet na wodę – water gun 

wiadro – bucket 

chrzan- horseradish 

mazurek- shortcrust tart 

babka- Easter cake 

makowiec- poppy-seed cake 

chrzan- horseradish 

faszerowane jajka- stuffed eggs 

żurek- rye flour soup/ white borsch 

barszcz biały- sour wheat soup/ white borsch 

ćwikła z chrzanem- beetroot with horseradish 

biała kiełbasa- white sausage 

 



Czy wiesz, że…. 
Międzynarodowy Dzień Tańca to 

święto ustanowione w 1982 r. 

p r z e z  K o m i t e t  T a ń c a 

Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego. 

 29 kwietnia wybrano na 

pamiątkę chrztu wielkiego reformatora 

sztuki tańca, twórcy europejskiego 

teatru baletowego, francuskiego 

tancerza i choreografa Jeana-

Georges’a Noverre’a. Co roku w świat 

wysyłane jest przesłanie wybitnego 

choreografa lub tancerza wybranego 

przez Międzynarodowy Komitet Tańca 

we współpracy ze stowarzyszeniem 

World Dance Alliance. Przesłaniem 

jest celebrowanie tańca, czerpanie 

radości z uniwersalnego charakteru tej 

formy sztuki, przekraczanie granic 

politycznych, kulturowych  oraz 

ł ą c ze n i e  l ud z i  p rz y  po mo c y 

uniwersalnego języka tańca. 

  Taniec jest także moją pasją i 

rozrywką . Od kilku lat uczęszczam na 

dodatkowe lekcje. Tańczenie sprawia 

mi wielką przyjemność i  radość. Mogę 

wtedy rozładować swoją energię.  

Zapominam o wszystkich złych 

rzeczach. Poprzez ruchy taneczne 

możemy wiele sobie przekazać. Ja 

osobiście wolę bardziej energiczne 

tańce, inni te bardziej spokojne. 

Moment, gdy wszyscy patrzą na mnie 

na występie, jest pozytywnie 

stresujący, a przy okazji czuję się, jak 

najważniejsza osoba na całym świecie. 

Daje to poczucie zadowolenia i 

świadomość, ile wysiłku  włożyłam w 

ćwiczenia przez cały rok. 

Klaudia Pietkiewicz 

Co robi zamarznięta woda na chodniku?  

Wyprowadza ludzi z równowagi. 

- Jasiu, wymień dwa zaimki– prosi nauczycielka.  

- Kto? Ja ?- dziwi się Jaś. 

- Dobrze, Jasiu - cieszy się nauczycielka. 

Dwóch kolegów stoi na przystanku. Nagle 

zaczyna padać deszcz. Wtedy jeden mówi do 

drugiego:  

- Wyciągaj parasol ! 

- Nie mam ! 

-Dlaczego?  

-Bo jest w naprawie. Przecież sam mówiłeś, 

że się rozpada! 

-Tato, ty chyba bardzo lubiłeś szkołę?  

-Skąd wiesz?- zdziwiony ojciec patrzy na córkę.  

-Bo jak patrzę na twoje świadectwo, to widzę, że przez 

3 lata nie chciałeś jej skończyć! 

 Żarty  dla Was wybrała  Julia Radzimowska 



25 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Gofra. Choć tradycja jedzenia gofrów wywodzi 

się z Belgii, to dzisiaj znane i uwielbiane są one już na całym świecie. Na przykład 

gofry w Norwegii są bardzo popularną przekąską na różnego rodzaju piknikach, 

świętach, spotkaniach itd. Typowe norweskie gofry są cienkie i mają kształt serca. 

Serwowane są zazwyczaj na słodko, z bitą śmietaną, kwaśną śmietaną, kremówką i 

dżemem. Czasami też z typowym norweskim brązowym serem, który robiony jest z 

serwatki pochodzącej z mleka koziego. Do Norwegii należy również rekord Guinnessa 

za posiadanie największego na świecie smażonego gofra. Gofry posiadają długą his-

torię, a ich początki sięgają średniowiecza. Można je spożywać w różnych kształtach i 

smakach. Naprawdę jest wiele możliwości. Jak kto lubi… 

GOFRY: 

25 dag mąki pszennej 

0,5 kostki margaryny lub masła 

0,5 szklanki cukru pudru 

0,5 opakowania cukru wanilinowego 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 szklanka mleka 

3 jajka 

 

 A na poprawę 

humoru - GOFRY   

wg Weroniki 

Tuż po upieczeniu :) 

Tuż przed zjedzeniem :) 

Weronika Migała 



 

  Książka Katherine Paterson „Most do 

Terabithii” przeznaczona jest dla osób w 

każdym wieku, ja jednak polecam ją dzieciom i 

młodzieży. Utwór opisuje przyjaźń pomiędzy 

Jess i Leslie. Dziewczynka pokazuje chłopcu 

piękną krainę, która nazwali Terabithii. 

Można do niej wejść tylko dzięki linie, która 

została powieszona dawno temu. Terabithii 

jest ich wielką tajemnicą; strzegą ją i walczą o 

nią. Pewnego dnia stanie się coś co wszystko 

zmieni. Książka opowiada o przyjaźni, wielkiej 

wyobraźni, walce, przełamywaniu barier i o 

tym, żeby zawsze być sobą.  

Książka na święta…. 

  Książka Penelopy Bush „Dziennik 

Szczęściary” jest dla osób w każdym wieku, 

ale najlepiej czyta się ją dzieciom. Utwór jest 

dziennikiem, który pisze dziewczynka o 

imieniu Charlotte. Pewnego dnia jej rodzina 

wygrywa na loterii 3,7 milionów funtów. 

Dziewczynka nie może odnaleźć się w 

bogactwie. Musi zamieszkać w nowym domu 

i odejść od rodziny i przyjaciół. Potem 

wszystko się komplikuje bardziej, niż można  

się było spodziewać. Książka opowiada o 

tym, że pieniądze to nie wszystko i nie tylko 

one się liczą w życiu.  

                                             Zachęcam do przeczytania— Julia Radzimowska 
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 Kostka Rubika – zabawka            

logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika 

w 1974 roku, a w 1976 roku 

skonstruowana i opatentowana w Japonii 

przez inżyniera Terutoshiego Ishige. 

Wynalazca kostki  po raz pierwszy 

układał kostkę przez miesiąc.  Do Polski 

zabawka trafiła dopiero w 1980.  

 Ciekawostka: Ville Seppänen 

ułożyła  kostkę z zawiązanymi oczami                  

w 49,83 sekund w 2010 r.  

 

 Pasją  mojego brata Kuby jest układanie 

kostek Rubika. W swojej kolekcji ma ich 

wiele rodzajów. Do układania kostek po-

trzebny jest algorytm, który chętnie 

kiedyś Wam zdradzi :) 

Rekordy mojego brata: 

Kostka 3x3x1 -22 s 

Kostka 3x3  - 53 s 

Piramidka-33 s 

                                    Weronika Migała 

Na zakończenie proponujemy... 


