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Szanowni Państwo, 

Czas Wielkanocy jest wyjątkowy ze względu na dar 

Zmartwychwstania, które stało się świadectwem zwycięstwa życia 

nad śmiercią. Życzymy całej społeczności szkolnej odrodzenia  

w tajemnicy chrześcijańskiego cierpienia, co daje nadzieję  

i pozwala przetrwać nawet najtrudniejszy czas. 

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  

w Radomiu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyczaje świąteczne 
związane z Wielkanocą w regionie radomskim na podstawie książki:  

„Radomskie wędrówki regionalne” (red. J.Pulnar). 

 

Okres Wielkiego Postu zaczynała 

Środa Popielcowa, a kończyły Święta 

Wielkanocne. Na tydzień przed samą 

Wielkanocą przypadała uroczystość 

Niedzieli Palmowej, organizowana na 

pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 

W tym dniu święcono palmy i organizowano 

uroczyste procesje połączone  

ze święceniem pól. Jeszcze do lat 

sześćdziesiątych XX wieku w Radomskim  

noszono do kościoła skromne palemki, 

wykonane z gałązek wierzby i borówek 

powiązanych wstążeczką. Później pod 

wpływem mody wileńskiej palmy stawały 

się coraz bardziej dekoracyjne.  

Wierzono, że baźki palm chronią od bólu 

gardła i dlatego zaraz po przyjściu  

z kościoła należało połknąć kawałeczek 

palmy. 

 

Symbolicznie bito też nimi dzieci, żeby przez 

cały rok były grzeczne. W domu palmy 

zatykano za święte obrazy. Poświęconych 

palm nie wolno było wyrzucać, można je 

było pokruszyć lub spalić. Okruchy lub 

popiół dodawało się do paszy dla zwierząt 

wierząc, że ochroni je to przed chorobami. 

Dodawano je też do ziarna, które 

wysiewano w polu wierząc, że zabezpieczy 

to plony od różnych nieszczęść i plag.  

W Niedzielę Palmową organizowano też 

procesje z Jezusem Palmowym. Zwyczaj ten 

był bardzo popularny w XVII i XVIII wieku. 

Drewnianą figurę Jezusa usadzonego na 

osiołku na postumencie w formie wózka 

obwożono po nawach kościelnych  

i przykościelnych cmentarzach. Ciągnęli ją 

rajcy miejscy i co znamienitsi mieszczanie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Święta Wielkanocne poprzedzało wielkie 

sprzątanie i przygotowywanie jedzenia. 

Pieczono specjalne babki wielkanocne, 

urządzano świniobicie, wędzono szynki  

i wyrabiano kiełbasy. Jedzenie święcono  

w kościele w Wielką Sobotę.  

W „Święconym” obowiązkowo musiały 

znajdować się jajka i sól. Pokarm ten 

uroczyście spożywano w czasie świąt. 

Szczególną rolę podczas Wielkanocy 

przypisywano jajkom. W wierzeniach wielu 

ludów stanowiło ono symbol życia, 

tajemnicy siły istnienia i odradzania się życia 

w przyrodzie. Dla wzmocnienia siły tkwiącej 

w jajku skorupki ich pokrywano różnymi 

wzorami. 

Pisanki były jednym z najważniejszych 

elementów obrzędowości wielkanocnej.  

W Radomskim niezamężne dziewczęta 

wręczały je upatrzonym przez siebie 

kawalerom. Jeżeli chłopak przyjął od 

dziewczyny ten dar, znaczyło to, że jest 

pannie przychylny.  Obowiązkowo matki 

chrzestne obdarowywały pisankami 

chrześniaków.  

Gospodarze toczyli pisanki po polach, aby 

ziemia rodziła lepsze plony. Istniał też 

obowiązek wkładania pisanki pod pierwsza 

wyoraną skibę ziemi. Skorupek  

po pisankach nie wolno było wyrzucać. 

Rozrzucano je wokół domu dla kur, aby 

dobrze niosły jajka i nie odchodziły z 

obejścia. Dodawano też do paszy dla 

zwierząt, aby były zdrowe i dawały liczne 

potomstwo. 

Duże znaczenie miał też drugi dzień Świąt 

Wielkanocnych, zwany Lanym 

Poniedziałkiem, upływał pod znakiem 

oblewania się wodą. Wierzono  

w szczególną, oczyszczającą moc wody. 

Wierzono, że oblanie wodą w tym dniu 

zapewni zdrowie i urodę, 

uchroni od wszelkich chorób skórnych, ale 

też „zmyje” zło, tkwiące w człowieku, 

oczyści z wszelkich win i niepowodzeń.     

W Poniedziałek Wielkanocny na wsiach 

pojawiali się kolędnicy z kogucikiem. Młodzi 

chłopcy odwiedzali po kolei wszystkich 

gospodarzy we wsi i składali im życzenia 

pomyślności. Za życzenia te dziękowano 

pisankami i innymi datkami.  

Po zakończeniu kolędy – dyngusa 

otrzymane w darze pisanki służyły różnym 

zabawom. Zabawy te polegały na toczeniu 

pisanek. Toczono je z górki,  

ze stromych przedmiotów, obijano o siebie, 

później zjadano. Niestety zwyczaj 

wielkanocnego kolędowania i zabaw 

pisankami już dawno odszedł  

w zapomnienie. 

opracowała: Bożena Bakinowska - 

Marchewka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartki 
wielkanocne 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemia 
czas refleksji czy zwykłe wydarzenie 
epidemiologiczne? 

Epidemia jest dość częstym zjawiskiem 

 w przyrodzie; większe zarazy spadają na 

ludzkość co około pół wieku. Jest to czas 

zawsze trudny dla ludzi, giną wtedy ich 

bliscy, sąsiedzi czy po prostu ludzie mijani 

na ulicy.  Pandemia , która obecnie nas 

spotkała, w niczym nie ustępuje 

poprzednim,  jest równie trudna dla ludzi. 

Izolacja od świata, bliskich, przyjaciół, 

rozłąka z rodziną stanowi dla nas wyzwanie 

. Czasem nawet wiąże się to z utratą pracy. 

Każdy z nas na pewno marzy, aby to jak 

najszybciej się skończyło. Najbardziej 

poszkodowana jest jednak służba zdrowia. 

Lekarze i pielęgniarki nie odpoczywają,   

pracują na najwyższych obrotach dzień 

i noc. Brakuje sprzętu, personelu i sił, aby 

podołać tej sytuacji. Władze apelują  

o spokój i pozostanie w domach. Obecnie to 

jest najważniejsze, aby właśnie pozostać  

w domach. Koronawirus rozprzestrzenił się  

w bardzo krótkim czasie i przemierzył 

prawie wszystkie kontynenty. Chorują 

bogaci, biedni, dzieci i starcy. Wirus jako 

wirus jednak nie zabija ludzi, co jest bardzo 

częstym poglądem, a robi to ich własny 

słąby system odpornościowy. Dlatego tak 

bardzo narażeni są seniorzy. Pandemia, 

oprócz przynoszenia wielu osobom śmierci 

i bólu, przyniosła nam coś jeszcze.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas jej panowania ludzie zmuszeni są 

do refleksji, do pozostania w domach , do 

spędzania większej ilości czasu z rodziną. 

Wiele z tych osób straciło pracę, możliwość 

nauki. Zamknięte są kluby, kawiarnie, 

restauracje, czyli miejsca do spotykania się 

z przyjaciółmi czy partnerem. Świat - można 

powiedzieć -  zatrzymał się. Każdy ma więc 

wreszcie czas dla dzieci, do integracji  

z domownikami, bo po prostu jest do tego 

zmuszony. Może nam towarzyszyć również 

uczucie klaustrofobii domowej, gdy na 

dworze dopisuje piękna pogoda, natura 

budzi się do życia, a my musimy pozostać w 

domach. 

,,Rządy” koronawirusa przypadły w Polsce 

również na okres katolickiego czasu pokuty 

- Wielkiego Postu. 

 

Założeniem tego okresu jest refleksja nad 

swoim postępowaniem i poprawa swojego 

zachowania wobec innych ludzi.  Wielu  

z nas dochodzi teraz pewnie do wniosku, jak 

mało czasu poświęcało swoim bliskim, a jak 

dużo mało ważnym rzeczom. Wnioskujemy, 

że prawdziwie wartościowe rzeczy to 

zdrowie,  rodzinne więzi i miłość do bliskich.  

Szczęścia nie dają pieniądze, a zwykłe 

wyjście z przyjaciółmi, grill, ognisko , spacer 

z mamą, zabawa na placu zabaw  

z młodszym bratem, siostrą. 

Cieszmy się więc, że żyjemy w spokojnych 

czasach, mamy zdrowie bo tak naprawdę 

tylko zdrowie i miłość są prawdziwymi 

wartościami. 

Dawid Piwowarczyk, klasa 2TI3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie pasji 
W czasach kwarantanny 

Nadeszła wiosna – jedna z najbardziej 

inspirujących pór roku. Jest to czas 

niewątpliwie sprzyjający rozwijaniu naszych 

pasji i zainteresowań. Dni są dłuższe, więc 

chętnie wychodzimy z domów, spotykamy 

się ze znajomymi oraz podejmujemy 

rozmaite aktywności fizyczne na dworze. 

Tegoroczna wiosna jest jednak inna. Wielu 

z nas zapewne powiedziałoby „niestety”. 

Owszem, czas kwarantanny jest bardzo 

trudny i smutny, chociaż moim zdaniem 

wcale nie musi tak być. Zdajemy sobie 

sprawę z zagrożeń płynących z tej jakże 

okropnej sytuacji, teraz więc pozostało nam 

podporządkować się zaleceniom i… zacząć 

myśleć bardziej pozytywnie. Nic tak nie 

pomoże nam przeżyć czasu izolacji, jak 

dobre nastawie 

Chociaż często spływają do nas złe wieści,  

a ze znajomymi i dalszą rodziną możemy 

kontaktować się tylko przez komunikatory, 

powinniśmy pozwolić sobie również na 

relaks i oderwanie się od rzeczywistości.  

W tym - bez wątpienia - pomogą nam nasze 

zainteresowania. Jednak w jaki sposób 

możemy rozwijać dotychczasowe hobby 

bez wychodzenia z domu? Wbrew 

pozorom, nie jest to takie trudne… 

Sztuka - to dziedzina, której bez 

najmniejszego problemu możemy podjąć 

się w zaciszu domowym. Chwyć więc za 

pióro, ołówki, kredki czy pędzel i wyraź 

siebie. Wbrew pozorom, ciężka sytuacja,  

w której się znaleźliśmy, może zrodzić w nas 

wiele ciekawych pomysłów, a nuda, z którą 

często 



 

zderzamy się podczas pozostawania  

w domu, może pobudzić nas do 

artystycznego działania. Interesującym 

sposobem na rysowanie czy malowanie 

może być tzw. digital art – tablet graficzny, 

rysik, oprogramowanie i ulubiona muzyka. 

Brzmi atrakcyjnie, prawda? 

 Fotografia… Wielu z nas lubi 

fotografować piękno przyrody, ciekawe 

miejsca, sytuacje czy ludzi. Jednak co teraz? 

Robienie zdjęć nie musi kojarzyć się tylko  

z pięknem natury czy ważnymi 

wydarzeniami. Może ona odnosić się do 

obecnej sytuacji. Czas kwarantanny i izolacji 

może być interesującym tematem prac. 

Zdjęcia opisujące najprawdziwsze, 

najbardziej autentyczne uczucia  

i obecną sytuację również przyciągają 

uwagę i pozwalają przelać swoje odczucia 

 i przemyślenia na wspaniałe fotografie. 

 Sztuką jednak nie jest tylko plastyka 

- arcyciekawym zajęciem może być też na 

przykład muzyka. Prawdopodobnie nigdy 

już nie doświadczymy tak sprzyjających 

warunków do nauki gry na instrumencie czy 

też śpiewania. Można ćwiczyć 

dotychczasowo zdobyte umiejętności, jak 

również nabywać kompletnie nowe. Może 

pora opanować nowy instrument 

A może czas napisać swoją piosenkę, czy 

stworzyć ją za pomocą oprogramowania 

muzycznego? Możliwości są nieskończone.  

 Podczas długiego pobytu w domu 

swoje refleksje możemy przelewać na 

papier. Oprócz pisania swoich prac, można 

również zatopić się w czytaniu. Zapewne 

wiele zakurzonych dzieł wciąż czeka 

cierpliwie na półkach. 

Kinematografia… Świetny pomysł! Zapewne 

każdy z nas ma wiele filmowych czy 

serialowych zaległości,  które dadzą 

   

 

 

 

się nadrobić w czasie izolacji. Większość 

ludzi ma dostęp do Internetu, a ten nie 

pozwala się nudzić. Mamy dostęp do wielu 

ciekawych produkcji – tych nowszych, jak 

również tych starszych, nostalgicznych. 

Oprócz oglądania, możemy też tworzyć 

samemu – nagrać filmik, narysować krótką 

kreskówkę czy przygotować animację klatka 

po klatce. 

Nie należy też zapominać o dziedzinie, która 

oprócz sztuki jest też świetnym wysiłkiem 

fizycznym. Mowa oczywiście o tańcu. 

Profesjonaliści mogą nauczyć się nowych 

układów, amatorzy z kolei pobujać się do 

rytmicznych dźwięków. Taniec wydziela  

w nas endorfiny, pozwala się więc odrobinę 

odprężyć.  

Kwarantanna jednak sprzyja e-sportowi. To 

świetna rozrywka, która doskonale zapełni 

nadmiar wolnego czasu. Warto również 

wspomnieć, że w gry tego typu idealnie 

nadają się do grania ze znajomymi.  

Planszowe czy komputerowe – bez 

znaczenia, każda dostarcza wiele dobrej 

zabawy. Pierwszy typ z pewnością zadowoli 

całą rodzinę, ten drugi z kolei idealnie nada 

się dla indywidualistów. Gry wieloosobowe 

nadadzą się dla osób potrzebujących 

kontaktu z przyjaciółmi, a jednoosobowe 

pozwolą na pochłonięcie się w ciekawej 

fabule, walce i eksploracji.  

„Sam widzisz że zrobić wiele się da nim 

będzie się do szkoły iść”… Istnieją rozmaite 

sposoby na radzenie sobie z nudą  

i rozwijanie swoich zainteresowań nawet  

w tych specyficznych warunkach. 

Najważniejsze jest jednak to, aby pozostać 

w domu. Nie jest to jednak duża 

przeszkoda, jeśli znajdziesz dla siebie 

ciekawe zajęcie i pozostaniesz pozytywny. 

  Zuzanna Jabłońska, klasa 1P 
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Pierwszy typ z pewnością zadowoli całą 

rodzinę, ten drugi z kolei idealnie nada się 

dla indywidualistów. Gry wieloosobowe 

nadadzą się dla osób potrzebujących 

kontaktu z przyjaciółmi, a jednoosobowe 

pozwolą na pochłonięcie się w ciekawej 

fabule, walce i eksploracji.  

„Sam widzisz że zrobić wiele się da nim 

będzie się do szkoły iść”… Istnieją rozmaite 

sposoby na radzenie sobie z nudą  

i rozwijanie swoich zainteresowań nawet  

w tych specyficznych warunkach. 

Najważniejsze jest jednak to, aby pozostać 

w domu. Nie jest to jednak duża 

przeszkoda, jeśli znajdziesz dla siebie 

ciekawe zajęcie i pozostaniesz pozytywny. 

  Zuzanna Jabłońska, klasa 1P 

 

Sala samobójców 
Hejter - recenzja 

              Miałem obawy dotyczące tego 

filmu. Pierwsza część była – według mnie -  

porażką. Zresztą nie chciałem na niego iść. 

Wolałem pójść na nową, uwspółcześnioną 

adaptację ,,Les Miserables" w reżyserii Ladj 

Ly'ego. Jednak miałem w sobie też krztę 

nadziei. Przecież dostaliśmy ostatnio od 

Jana Komasy rewelacyjne ,,Boże Ciało". 

Nadzieja ta okazała się słuszna. 

Główny bohater - Tomasz Giemza został 

wyrzucony ze studiów za plagiat pracy. 

Zataił ten fakt przed Państwem Krasuckich, 

którzy go dotowali, a w których córce Gabi 

się podkochiwał. Nasz bohater zaczyna 

śledzić ją, oraz jej znajomych. Po pewnym 

czasie dołącza do agencji reklamowej, gdzie 

dostaje zadanie skompromitować Pawła 

Rudnickiego - kandydata na Prezydenta 

Warszawy, powiązanego z rodziną 

Krasuckich. Dzięki temu nasz bohater ma 

nadzieję na zbliżenie się do córki swoich 

swoich dawnych dobroczyńców. 

             Po ,,Bożym Ciele" wiele osób 

zachwalało odtwórcę głównej roli w tym 

filmie - Bartosza Bielanię. Słusznie zresztą, 

jednak Maciej Musiałowski w ,,Hejterze", 

jest o niebo lepszy, od pana Bielani. Jest po 

prostu autentyczny. Nawet w scenach, gdy 

wiemy, że kłamie, wypada wiarygodnie. Po 

prostu zagrał świetnie. 

Dobrze też zagrała reszta aktorów, jak znani 

już wcześniej Maciej Stuhr, Danuta Stenka, 

czy Agata Kulesza. Na ekranie jednak wybija 

się ponad nich wspomniany w poprzednim 

akapicie Pan Musiałowski. 

Zresztą jego postać to geniusz zbrodni. 

Tomasz Giemza ogrywa intelektualnie 

każdego na swojej drodze, wciągając ludzi 

na około do swoich, bardzo ciekawych 

zresztą intryg. Ciekawe jest zresztą też, jak z 

czystej obsesji na punkcie jednej 

dziewczyny, nasz bohater 



 

 

 

 

 

 

 

 

zaczyna brylować wśród elit. 

Elity- wiele postaci z filmu, przypomina 

osoby, które możemy dostrzec na ekranach 

naszych telewizorów. Na przykład główny 

bohater, pokazany na miniaturce przy 

recenzji, z wyglądu jest zadziwiająco 

podobny do jednego z kandydatów w 

zbliżających się wyborach. Nie powiem 

którego, żeby nie wyglądało to na próbę 

agitacji. 

           Czy jest coś co wyszło źle? Tak. Film 

ma zbyt długi wstęp, który można byłoby 

skrócić. 

 

Uważam też również, że można by było 

usunąć pierwszy trzon tytułu i zostawić 

tylko słowo ,,Hejter". Dzięki temu film nie 

kojarzyłby się z potworkiem Jana Komasy  

z 2011 roku. 

Nie zmienia to faktu, że ,,Sala Samobójców- 

Hejter" jest jednym z lepszych polskich 

filmów z ostatnich lat, i jeśli pan Jan Komasa 

utrzyma formę, którą pokazał przy dwóch 

ostatnich filmach, to wróżę mu bardzo 

dobrą karierę. 

Ocena: 8.5/10 

Bartek Kuleta, klasa 2TM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założeniem tego okresu jest refleksja nad 

swoim postępowaniem i poprawa swojego 

zachowania wobec innych ludzi.  Wielu z 

nas dochodzi teraz pewnie do wniosku, jak 

mało czasu poświęcało swoim bliskim, a jak 

dużo mało ważnym rzeczom. Wnioskujemy, 

że prawdziwie wartościowe rzeczy to 

zdrowie,  rodzinne więzi i miłość do bliskich.  

Szczęścia nie dają pieniądze, a zwykłe 

wyjście z przyjaciółmi, grill, ognisko , spacer 

z mamą, zabawa na placu zabaw z 

młodszym bratem, siostrą. 

Cieszmy się więc, że żyjemy w spokojnych 

czasach, mamy zdrowie bo tak naprawdę 

tylko zdrowie i miłość są prawdziwymi 

wartościami. 

Dawid Piwowarczyk, klasa 2TI3 

 

Ciekawostki 
historyczne 

W dzisiejszych 

czasach dużo 

mówi się  

o higienie, uczą 

nas o niej rodzice, 

szkoła. 

Chcielibyśmy 

Wam przedstawić 

jakie były zasady 

higieny w roku 

1932. Obok jest 

tekst skopiowany 

z okładki zeszytu 

szkolnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważniejsze wskazówki hygjeny 

1) Myj ręce wodą i mydłem kilka razy 

dziennie, w szczególności przed jedzeniem: 

twarz, szyję i górną część tułowia myj rano i 

wieczorem, a paznokcie czyść szczoteczką. 

2) Zęby czyść szczoteczką z proszkiem 

do zębów po obiedzie oraz wieczorem, rano 

płucz usta wodą. 

3) Paznokcie obcinaj dwa razy 

tygodniowo. 

4) Bieliznę zmieniaj dwa razy na 

tydzień, na noc kładź inną koszulę. 

5) Kąp się chociaż raz na dwa tygodnie. 

6) Głowę myj co dwa tygodnie, 

rozczesując włosy gęstym grzebieniem 

 i szczotką. 

7) Jedz wolno, dobrze rozgryzając 

jedzenie, a po obiedzie odpocznij pół 

godziny. 

8) Nie pij nigdy wódki, piwa, wina, 

mocnej herbaty i kawy; jeśli masz 

pragnienie pij czystą wodę, herbatę lub 

mleko. Nie pal nigdy. 

9) Pokój przewietrzaj często, 

szczególnie zaś przed snem. 

10) Do 10 letniego wzrostu śpij od 8 

godz. wieczorem  do 7 rano 

od 10 do 12 lat                             9 godz. 

wieczorem  do  7 rano 

od 12  do 15 lat                            9,5 godz.  

wieczorem do 7 rano 

po 15     roku życia                       10,5 godz.  

wieczorem do 7 rano 

11) Kładź się spać na prawy bok, a ręce 

trzymaj na kołdrze. 

12) Pracując, siedź prosto, gdy piszesz, 

trzymaj lewy łokieć na stole, a obydwa 

ramiona na jednakowej wysokości; głowę 

trzymaj równo, a książkę i kajet  

w odległości: 30-40 c/m od siebie. Światło 

powinno zawsze padać z lewej strony. Nie 

czytaj i nie pisz o zmroku. 

13) Oddychaj nosem! pierś naprzód! głowę 

do góry! 

14) Czas swobodny przepędzaj na świeżem 

powietrzu.    

    

 Opracowała: Bożena Bakinowska - 

Marchewka 



 

Wielkanocna 
prognoza pogody 

Pogoda w Kwietną Niedzielę, 

Wróży urodzaju wiele. 

 

Pogodny dzień wielkanocny, 

Grochowi wielce pomocny. 

 

Jak na Wielkanoc pada, 

To trzeci kłos w polu przepada, 

Ale jak na Zielone Świątki pada, 

To złe naprawia. 

 

 

Jeśli zapusty pogodne bywają,  

To i świąt wielkanocnych  

tak się spodziewają. 

 

Gdy mokro w Wielką Niedzielę,  

rok się sucho ściele. 

 



 

Być mężczyzną 

Mężczyzną Być 

 10 marca 2020r. 

Mężczyznę odwagą 

I siłą się mierzy 

To taki KTOŚ na którego SERCU 

Najbardziej nam zależy? 

Mężczyzna częściej milczy 

Chętniej coś zrobi, działa 

Po czynach go poznajesz  

Kobietko mała? 

Mężczyzna chce BYĆ! 

Ojcem, liderem, szefem, 

Mędrcem? 

I wstydzi się słabości 

Bezczynności? 

Miłuje, walczy i uczy nas  

Odpowiedzialności! 

Mężczyzną nie wystarczy 

 się urodzić, uwodzić 

Zwodzić i jakkolwiek żyć? 

Trzeba jeszcze chcieć 

By móc nim BYĆ! 

Trudna to sztuka: JAK MĘŻCZYZNA ŻYĆ 

Świat bez prawdziwych MĘŻCZYZN? 

Pozbawiony byłby sensu:  

Owoców pracy, piękna sukcesów, 

Wykonanych zadań,  

Wzruszeń, radości i boskości … 

                                              

  Małgorzata Piwowarczyk – 

Tkaczyk  nauczyciel bibliotekarz 

„Mężczyzno! – aby nigdy nie zabrakło Ci 

czasu – by okazać uczucia” 

   Mężczyzna … 

  Wymaga od siebie wiele 

Mężczyznę odwagą i siłą 

Ducha, ciała się mierzy? 

To taki na którego sercu   

najbardziej nam zależy? 

 

Mężczyzna częściej milczy 

Bo chętniej działa 

Po czynach, owocach  

Go oceniaj kobietko mała 

 

Gdy kocha, mężczyzna  

Jest … jak trzeba 

Każda kobieta skosztować 

Chce z Nim  … nieba? 

 

Mężczyzna to taki, który 

Z miłości, może przenosić góry 

Możesz mu ufać, polegać, wierzyć 

Nie zostawi! Nie zawiedzie 

W duchowej czy materialnej biedzie 

 



  

Mężczyzna spogląda kobiecie 

W oczy – wzrokiem ją uwodzi 

Bywa szlachetny, prawdziwy 

Ale też zagubiony, fałszywy i zawodzi? 

 

Odważny mężczyzna weźmie  

Najlepsze lekcje u Miłości … 

Otworzy się, rozwinie, udoskonali 

Nauczy się odpowiedzialności 

 

Stanie się królem, rycerzem, 

Księciem serca jednej damy 

Gdy z wzajemnością 

Będzie zakochany … 

 

Czasem kwiaty ci przyniesie,  

Śniadanie, poranną kawę poda 

Nieważna wtedy Jego  

Jest uroda … 

 

Mężczyzna bogactwo ducha  

W sercu ci okaże 

Z miłości szybko nie zrezygnuje 

Zawalczy by być razem 

 

Prawdziwy mężczyzna 

Typom” macho” 

Nie zazdrości 

Bo on potrafi – w pracy 

On umie spełnić się w miłości 

Mężczyzna wielki jest na świecie?! – 

MOCARZ? 

Może zawdzięcza też swą moc kobiecie? 

 

Mężczyzną nie wystarczy 

Się urodzić, uwodzić, żyć? 

Trzeba jeszcze chcieć 

Wymagać – i móc nim BYĆ!!! 

 

Małgorzata Piwowarczyk – Tkaczyk 

Nauczyciel bibliotekarz 

10 marca 2020r. 



 

 

 

 

 

 

Bożena Bakinowska – 

Marchewka 

Zuzia Jabłońska 

Bartek Kuleta 

Dawid 

Piwowarczyk 

Małgorzata 

Piwowarczyk – 

Tkaczyk 

Diana Tomaszewska, 

  

Mateusz Drabik


