
 
 

 

 



 
 

Wstępniak  

  
Może nie dla wszystkich, ale dla mnie ostatnie miesiące były 

wyjątkowe. Już od ponad roku mamy straszną pandemię koronawirusa, która 

zmieniła naszą rzeczywistość. Przez to nie spotykamy się w szkole, a nasz 

Logos musimy wydawać przez Internet. Żyjemy w niepewności, nie mając 

wpływu na pewne wydarzenia, które mają wpływ na nasze życie.  

Jednak może przez pandemię, może przez inne czynniki, zmienia się 
przyroda. Nie wiem czy wiecie, ale w 2020 mieliśmy duże zmiany, jeżeli chodzi 
o dziurę ozonową. Dziura ozonowa to przestrzeń w ziemskiej atmosferze – w 
pobliżu biegunów - gdzie panuje mniejsze stężenie ozonu – atmosfera jest 
cieńsza. Przez to mamy takie zjawiska jak zorze polarne. Jednak kiedy dziura 
ozonowa jest za duża, postępuje ocieplenie klimatu, a to nie jest wskazane.  

A w tym roku ta dziura ozonowa była najmniejsza od wielu lat. W 
związku z czym ocieplenie klimatu tak nie postępowało. I mimo że pandemia 
nam, ludziom, mocno zaszkodziła, to przyroda dużo na tym zyskała.   

W tym roku wyjątkowo zima była długa i mroźna. Dzięki temu mogliśmy 
w końcu nacieszyć się śniegiem, ulepić razem bałwana i zrobić bitwę na śnieżki. 
Być może dzięki temu zjawisku Arktyka nie topi się tak szybko jak przedtem, a 
niedźwiedzie mają, gdzie mieszkać. A teraz przychodzi wiosna - słoneczna, 
radosna, kwitnąca kwiatami, przynosząca jak zawsze nowe życie – a wraz z nią 
Wielkanoc.  

Chociaż w tym roku wielu z nas nie odwiedzi kościołów i nie spotka się 
z rodziną, to i tak Święta Wielkanocne nie muszą być stracone. Chociaż w czasie 
pandemii mieliśmy już mnóstwo czasu na rozmyślania, to wciąż uważam, że 
myślenia nigdy nie jest za wiele. Nie musimy też iść do kościoła, żeby nacieszyć 
ducha. Ważny jest czas, który spędzimy w najmniejszym gronie, w swoich 
domach. Moim zdaniem to świetny czas na przeróżne rozmowy – o wszystkim 
i o niczym. Na co dzień trudno znaleźć chwilę, by usiąść razem i wdać się w 
dyskusję. Korzystajmy, bo to rzadka okazja!  

Ten numer Logosu - już kolejny przez Internet - właśnie o tym opowie. 
Doceni cuda wiosny - przyrodę, otoczenie, zwierzątka budzące się do życia, 
przypomni o Wielkanocy – o kurczaczkach, pisankach i barankach, byśmy mogli 
te święta uznać za równe każdym poprzednim, a także wspomni o klimacie – o 
naszej Ziemi, która nas żywi i bez której nasza cywilizacja nie przetrwa. Niestety 
Ziemia znajduje się w trudnej sytuacji – a mało osób o tym pamięta.  

Cała Redakcja Logosu chciałaby Wam, czytelnikom, życzyć jak najlepiej 
spędzonej Wielkanocy – w miłej, rodzinnej atmosferze, zdrowia – bardzo 
cennego w obliczu pandemii – i cierpliwości do nauczania zdalnego – i obyśmy 
szybko, cali i zdrowi, wrócili do szkoły.   
  

  
Wesołych Świąt!  

  
Redakcja Logosu  

  



 
 

 

  



 
 

 

 

Rys. Julia Klesyk  



 
   

 
 
 
 
 

Gdy Wiosna Zaspała 
MAJA KARACZ 6A 

 
 

Zima wciąż chodzi po polach i każdy się zastanawia: 
Gdzie się podziała Wiosna? Możliwe, że trochę zaspała? 

Wszyscy już dość mają Zimy, a ona wciąż buszuje 
Wciąż przez okna zagląda i patrzy na uczniów dwóje 

I żeby choć biało było! 
Żeby na sanki pójść można! 

Lecz śniegu nie nawiało, 
Więc każdy jęczy: Gdzie Wiosna?! 

Zima już też znudzona, siedzi i wyczekuje 
Lecz Wiosna zaspana, do pracy, wcale się nie szykuje 

Skończyło się na tym, że Lato sprawy wzięło w swoje ręce 
A ta niewdzięczna Wiosna, nawet kartki nie wysłała w podzięce 

 
 



 
 

 

  

Rys. Stefania Kuesza 



 
 

  

 

Rys. Natalia Wakuła 



 
 

  

 
 

Weronika Wąsowska 7a 
 

Inna strona wiosny 
 

Gdy ludzkość trudne czasy przeżywa, 
Ważne jest, żeby skupić się na pozytywach. 

Myślę jednak, że większość z nas wierzy, 
że aby docenić dobro, zło poznać należy. 

 
Dlatego właśnie, gdy każdy o radości gada, 

Słońce, krokusy, przebiśniegi i bociany bada, 
Aby zrobić przerwę od tych rzeczy radosnych, 

Chciałabym przybliżyć Wam inną stronę wiosny. 
 

Może część z Was nie wiedziała, 
Ale wiosną nasza odporność jest mała, 

Samopoczucie gorsze, zmęczenie nadmierne, 
A to wszystko przez przesilenie wiosenne. 

 
Topniejący lód nie tylko powodzie powoduje, 

Ale też drogi asfaltowe często psuje. 
Dla alergików ten okres to istna zmora. 

Myślę, że teraz widzicie już tego potwora. 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

  

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

CCCCC   

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

   

 



 
 

WIOSENNA ROZMOWA NUMERU  

  
Postanowiliśmy tę wiosenną rozmowę przeprowadzić z Panią Magdą 
Zackiewicz, której naszym Czytelnikom przestawiać nie musimy.   
Trochę się obawialiśmy tego spotkania, ponieważ Pani Magda już raz 
zgodziła się na rozmowę, ale niestety tamten wywiad nie ukazał się – nie 
ukazał się cały numer przygotowywany na Halloween – tak długo się 
przygotowywaliśmy, że czas numeru minął a wraz z nim przepadła świetna 
rozmowa z Panią Magdą. Na szczęście Pani Zackiewicz nie pamiętała nam 
tej skuchy   

  
Dzień dobry! Pani Magdo, jeśli Pani pozwoli, chciałabym przeprowadzić z Panią 

wywiad dla naszego pisma LOGOS. Temat tego wywiadu to Wiosna kiedyś i teraz.  

  
Pani Magdo, czy wolała Pani wiosnę przed COVID-19 czy w trakcie i dlaczego?  

  

Zerknęłam teraz za okno i moim zdaniem jest jeszcze przedwiośnie.  Nie widać takich 

najfajniejszych oznak wiosny, czyli pięknej   zielonej trawy, przechadzających się 

zakochanych. Myślałam sobie też  o wiośnie rok temu, która byłą najtrudniejszą 

wiosną. Bo mimo że  było bardzo ładnie,  to jednak obserwowaliśmy ją siedząc 

zamknięci w domach. Chyba że ktoś miał szczęście i ma dom z ogrodem albo mieszka 

blisko lasu. Natomiast bez dwóch zdań wolę wiosny sprzed pandemii. Wydaje mi się, 

że wiosna to jest moja ulubiona pora roku, bo autentycznie widać, że wszystko się 

budzi do życia. To jest jak nowy początek. Uwielbiałam wiosną pić kawę w jakiejś 

kafejce na zewnątrz albo jeść z kimś obiad, spotykać się, chodzić na spacery, więc te 

wiosny są teraz trochę inne…  

  
Czy teraz więcej spędza Pani czasu na dworze niż kiedyś?  

  

Zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, że to jest ogólny problem, który wszyscy 

zauważają: siedzenie ciągle z nosem w komputerze sprawia, że może się wydawać, że 

później wszyscy wybiegniemy radośnie na dwór i będziemy tam spędzać cały czas. Ale 

nie, komputery sprawiają, że jesteśmy bardzo zmęczeni, znużeni i trochę zniechęceni 

tymi czasami. Ja spędzam dużo mniej czasu na zewnątrz. Bardzo żałuję i ciągle 

próbuję się zmotywować. Niestety często kończy się na tym, że jedyną atrakcją na 

zewnątrz jest wycieczka do paczkomatu albo wyjście na zakupy. Nie zapominajmy 

jednak o fajnych wydarzeniach, takich jak spotkanie naszej klasy (7A) w Kampinosie. 

To był super czas. Ogólnie rzecz biorąc, niestety dużo mniej jestem na dworze i bardzo 

tego żałuję.  

  
Czy bardzo przeszkadza Pani maseczka, czy raczej czuje się Pani w niej bezpiecznie?  

  

Maseczka prawie w ogóle mi nie przeszkadza. Powiem więcej, znacie mnie, więc 

wiecie, że uwielbiam różne wzory maseczek i teraz moją nową zabawą jest 

wyszukiwanie ładnych maseczek: w kropki, w kwiatki i tak dalej. Poza trzymaniem 

dystansu i noszeniem maseczek, niewiele możemy zrobić, żeby się ochronić przed 



 
 

chorobą, więc traktuję to jako odpowiedzialne zachowanie. Zachowanie osoby, która 

dba nie tylko o siebie, ale również o osoby wokół. Także noszenie maseczki nie 

przeszkadza mi bardzo, myślę, że się przyzwyczaiłam.  

  
 Kiedyś mogliśmy po prostu wyjść na dwór – teraz tak nie jest, trzeba założyć maseczkę i 
trzymać odstęp. Czy myśli Pani że, będzie Pani bardziej to doceniać, jak znowu będzie 
normalnie?  
  

Jestem przekonana, że tak. Wydaje mi się, że długo nie zapomnimy tego czasu - on 

jest tak przedziwny. Co prawda już się trochę przyzwyczailiśmy. Zwróćcie uwagę, nie 

wiem, jak wam, ale mnie nie zdarza się już zapomnieć maseczki, co zdarzało się 

nagminnie na początku. Teraz jest to już element dnia codziennego. Jest to jakaś taka 

nasza normalność, niestety. Jak wspomniałam wcześniej, straszliwie tęsknię za 

wypiciem kawy w kawiarni, bo jest to przyjemność. Myślę, że będę to doceniać, bo za 

tym bardzo tęsknię. Nie mogę się doczekać powrotu do takiej względnej normalności, 

czegoś, co znaliśmy.  

  
Pracuje Pani nad formą, czy raczej nie jest to Pani potrzebne?  

  

Wydaje mi się, że jest mi to potrzebne tak jak każdemu, kto po prostu 

z dnia na dzień przestał się ruszać, z 8000 kroków przeszedł na 400. 

Myślę, że absolutnie powinnam pracować nad formą i tak sobie obiecuję, ale 

wychodzi różnie. To trochę tak, jak z waszym uczestnictwem w lekcji wf-u. Wydaje mi 

się, że też bywa różnie, a sami wiecie, że to jest dla was dobre. Taka rozgrzewka rano 

trochę pobudza umysł i ciało do życia. Zaczęłam jednak chodzić na zajęcia tenisa 

stołowego i muszę powiedzieć, że trenuję regularnie, raz w tygodniu z trenerem i już 

widzę postępy. Mam ogromną satysfakcję i mogę wszystkim polecić ten wspaniały 

sport!  

  
I nasze ostatnie pytanie: Czy myśli Pani że jak już będzie naprawdę cieplej, to zacznie Pani 

prowadzić lekcje z dworu, na przykład na balkonie albo po prostu gdzieś w parku?  

  

Fajne pytanie, bo nie wiem czy pamiętacie, ale za starych dobrych czasów jeszcze na 

Puławskiej, zdarzało nam się jak było ciepło wyjść nawet z książkami. To było zawsze 

fajne. Nie zastanawiałam się nad tym, ale to jest świetne pytanie, tylko jest problem: 

wyobraźcie sobie że nie mam balkonu i to jest ogromny problem w trakcie pandemii, 

jak nie ma się ani ogrodu, ani balkonu i niestety czasem nie można wyjść, to wtedy się 

bardzo za tym tęskni. Technicznie jest to dość trudne u mnie do wykonania, bo 

musiałabym wyjść przed blok i usiąść gdzieś na trawie. Natomiast jest to do 

rozważenia, moglibyśmy kiedyś pomyśleć o ustaleniu jakiejś godziny i po prostu 

byśmy wszyscy wyszli na świeże powietrze.  

 
Bardzo dziękujemy za rozmowę.   
 

(rozmowę przeprowadziła Basia Szcześniak kl. 7a) 



 
   

Rys. Stefania Kulesza 



 
 

Antek Nowak (E) 6B 

 

Tradycje wielkanocne w Polsce 
 

 

 
Nadchodzący czas Wielkiej Nocy skłania nas do zastanowienia się nad 

obyczajami tego okresu. Postaram Wam się przybliżyć zarówno tradycje 
powszechnie znane, jak i te regionalne, często zapomniane. 

 
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto to ustanowiono na 

pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia przynosi się do kościoła 
palemki. Na Kurpiach oraz w Małopolsce plamy sięgają wysokości kilkunastu 

metrów. 
 

Innym symbolem Niedzieli Palmowej jest Jezusek Palmowy. Jezusek zrobiony 
z drewna, siedzący na osiołku, wożony jest na wózku. Jest to odtworzenie 
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Niestety tradycja ta przetrwała 

tylko w Tokarni, ponieważ kościół zakazał jej po 1200r. 
 

We wsiach pod Krakowem można zobaczyć jeszcze jedną tradycję związaną z 
Niedzielą Kwietną (Niedzielą Palmową). Są to Pucheroki. Polegają one na tym, 

że chłopacy ubierają się barwnie. Wchodzą oni do domów, śpiewają oraz 
proszą o drobne datki. 

 
Obrzędem niezwiązany z Niedzielą Palmową jest np. Palenie Judasza. Przez 

badaczy uważany jest jako schrystianizowana wersja palenia Marzanny. 
Polega ona na paleniu, wieszaniu i topieniu kukły biblijnego Judasza. 

 
Zwyczaj malowania pisanek narodził się w Persji. Najstarsze Polskie pisanki 
pochodzą z X wieku. Podczas chrystianizacji w Polsce włączono je do grupy 

elementów symboliki Wielkanocy. 
 

Zdobione jajka mają różne nazwy ze względu na technikę zdobienia: kraszanki 
(to gotowanie jajek w wywarze barwnym), pisanki (powstają przez rysowanie 
na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w 

barwniku), oklejanki (przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami 
papieru lub tkaniny) i nalepianki (ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi 

wycinankami z papieru). 
 



 
 

 
 
 

W Radomyślu nad Sanem odbywa się święto Wielkanocne Turki. Zgodnie z 
legendą, poOdsieczy Wiedeńskiej, chłopi wrócili ubrani w stroje tureckie, 
wszyscy myśleli, że to najazd, chowali się więc i uciekali. Stąd wzięła się 
nazwa tego święta. Święto to polega na strzeżeniu grobów Jezusa oraz 

pomaganiu księdzu przy święceniu pokarmów podczas mszy. 
 

Podczas Wielkiego Piątku w Krakowskim kościele Franciszków, odbywają się 
procesja Arcybractwa Męki Pańskiej. Jest to przedziwna procesja, na której 

ubrani w czarne szaty i kaptury z wycięciami na oczy, członkowie Arcybractwa 
Męki Pańskiej obchodzą krużganki kościoła Franciszkanów. Ten 

charakterystyczny ubiór ma służyć zachowaniu symbolicznej anonimowości. 
Tego samego dnia w sanktuariach zwanych kalwariami odbywają się misteria 

męki Pańskiej. Są one drogą krzyżową. Kalwaria Zebrzydowska słynie z 
wyjątkowo uroczystych widowisk. Droga krzyżowa na Tarnicę ma specyficzny 

charakter. Uczestnicy jej wspinają się na najwyższy szczyt Bieszczad w 
trudnych warunkach. 

 
Podczas nocy z niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny na ulicach kilku 

małopolskich wsi pojawiają się owinięte w słomę maszkary, zwane Dziadami 
Śmigustnymi. Twarze oplecione słomą chowają za futrzanymi maskami i 

osmolonymi pończochami. 
 

W Poniedziałek Wielkanocny w całej Polsce jest śmigus - dyngus. Polega on 
na wzajemnym polewaniu się wodą. Tego dnia każda panna chce być oblana 

wodą, ponieważ mówi się, że będzie miała powodzenie wśród chłopców. 
 

 

 

Powyżej opisane wielkanocne tradycje coraz częściej odchodzą w 
zapomnienie. Młodzi ludzie nie kultywują swojej lokalnej tradycji, nie maja na 
to ochoty, czasu. Sam nie wiem dlaczego. Kilka lat temu miałem okazję 
uczestniczyć  w “mało znanym”  święcie - Wielkanocne Turki. Zabrał mnie tam 
mój dziadek. Było głośno i kolorowo. Zacząłem rozumieć, że to część mojej 
tożsamości.  

 



 
 

 

Powyżej opisane wielkanocne tradycje coraz częściej odchodzą w 
zapomnienie. Młodzi ludzie nie kultywują swojej lokalnej tradycji, nie maja na 
to ochoty, czasu. Sam nie wiem dlaczego. Kilka lat temu miałem okazję 
uczestniczyć  w “mało znanym”  święcie - Wielkanocne Turki. Zabrał mnie tam 
mój dziadek. Było głośno i kolorowo. Zacząłem rozumieć, że to część mojej 
tożsamości.  

 

  

Rys. Stefania Kulesza 



 
 

 

Prosty i niezawodny przepis   

na wiosennie lekką i przyjemną lekcję na Teamsach   

 

 

Składniki:    

     

o Sen - minimum 8 godzin   

o Aromatyczne śniadanie   

o Szklanka soku, np. z pomarańczy  

o Błękitne niebo, słońce i śpiew ptaków za oknem, w przypadku braku 

można zastąpić piosenką o radosnym charakterze 

o Odrobiona praca domowa (trzeba sprawdzić w Teamsach, LIBRUSIE lub 

karcie tygodniowej i jest to składnik konieczny!!!)  

o Zeszyt ćwiczeń, książka i zeszyt przedmiotowy  

o Dobrze piszący długopis, albo nawet dwa o Sprawna sieć wi-fi   

o Naładowany na 100% komputer plus wyczyszczona szybka ekranu i 

kamerki   

o Uczeń  

o Nauczyciel   

o Koledzy z klasy   

o Pozytywny nastrój ☺ 

  

Sposób przygotowania:  

  

o Żeby lekcja była wiosennie lekka i przyjemna należy ją uprzednio 

umieścić w „sennej marynacie” – w tym celu dnia poprzedniego Uczeń powinien 

położyć się do spania maksymalnie o godzinie 22.30.  

o Następnego dnia wyspany Uczeń powinien obudzić się przynajmniej 40 

minut przed  rozpoczęciem lekcji.  



 
 

o Tuż po przebudzeniu Uczeń, czując zapach aromatycznego śniadania, 

powinien się uśmiechnąć, a następnie powoli otworzyć oczy.   

o Na widok błękitnego nieba oraz słońca za oknem, Uczeń koniecznie 

powinien  mocno się przeciągać, a jeśli pogoda za oknem nie jest zbyt 

optymistyczna. 

o Uczeń powinien włączyć (najlepiej w leżącym obok na stoliku telefonie) 

do posłuchania ulubioną piosenkę o wesołym charakterze.  

   

   

 

o Następnie obudzony Uczeń wstaje z łóżka, otwiera okno w pokoju, żeby 

„zaciągnąć” do środka aromat świeżego wiosennego powietrza i wsłuchuje się 

w śpiew ptaków (kiedy nie może ich usłyszeć, raz jeszcze włącza piosenkę).  

o Po wykonaniu powyższych kroków (czas trwania do 7-8  minut) Uczeń w 

piżamie udaje się śniadanie, wesoło witając się z resztą domowników (i  

zwierzaków jeśli jakieś posiada).  

o Śniadanie nie powinno być pośpieszne, ale nie może się też zbyt długo 

przeciągać  - optymalny czas jego trwania to 15 minut.   



 
 

o Najedzony, wesoły Uczeń, podśpiewując pod nosem powinien w czasie 

kolejnych 5-8 minut ubrać się wygodnie, dokonać toalety porannej i skierować 

się do swojego biurka.   

o Ponieważ na biurku czekają już gotowe i przygotowane narzędzia pracy 

to teraz Uczeń powinien wygodnie zasiąść na fotelu, uruchomić komputer, 

zalogować się do Teamsa i wdzwonić się na lekcję.   

o Zazwyczaj na takim spotkaniu są już niektórzy koledzy Ucznia, z którymi 

uczeń popijając sok pomarańczowy powinien radośnie się przywitać (tym 

samym sprawdzi, czy działa mu mikrofon i kamerka).  o Punktualnie o 8.00 na 

monitorach komputera powinien pojawić się Nauczyciel, z którym Uczeń i 

koledzy wymieniają poranne pozdrowienia.  

  

Podanie – czyli lekcja start:   

  

Ponieważ wszystkie niezbędne składniki zostały zastosowane i wszystko jest 

idealnie GOTOWE, nie pozostaje nic innego jak rozpocząć wspólnie z kolegami 

i Nauczycielem „smakowanie” tajników kolejnej porcji wiadomości na wiosennie 

lekkiej i przyjemnej lekcji !    

  

przepis opracowała Ola Dymel, klasa 6b  

 



 
 

   



 
 

 



 
 

 

 

Rys. Julia Klesyk 



 
 

  

 

Rys. Stefania Kulesza 



 
 

 

 


