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Serdecznie witamy w tym świątecznym czasie. Wszystkim naszym
Czytelnikom życzymy wesołych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie
najbliższych i bardzo mokrego Śmigusa-Dyngusa. :)

Nadeszła wiosna
Wiosna, to jedna z czterech pór roku. Rozpoczęła się 21 marca i trwać
będzie aż do 22 czerwca. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami
powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu
atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do
życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania; u zwierząt
to poszukiwanie partnerów, u roślin zaś kwitnienie i zawiązywanie zalążków.
Rośliną, która pierwsza zakwita w naszych lasach jest leszczyna.
Pojawiają się bazie i drobne pączki z czerwonymi nitkami - są te leszczynowe
kwiaty. Na przywitanie wiosny, bazie wydłużyły się i zrobiły miękkie oraz
wiotkie. Jesienią zamienią się one w orzechy laskowe.

Najwcześniej zakwitającym kwiatem jest przebiśnieg, którego białe pąki
cieszą nasze oko jeszcze zanim stopnieją śniegi.

Charakterystycznym dla wczesnej wiosny krzewem jest żółta forsycja,
która zakwita jeszcze przed okresem rozwoju liści. Osiąga wysokość od dwóch
do trzech metrów.

Wiosną możemy cieszyć się śpiewem skowronka. Ptak ten jest barwy
ziemistoszarej, nieco większy od wróbla. Jako jeden z pierwszych ptaków
powraca z południa do naszego kraju i cieszy nasze ucho niezwykle
melodyjnym, charakterystycznym śpiewem. Występuje na łąkach i polach.

W połowie kwietnia przylatują do nas jaskółki. Żywią się one przede
wszystkim drobnymi owadami, które chwytają w czasie lotu. Jaskółki dymówki
budują gniazda w stodołach i wewnątrz innych budynków gospodarskich.
Według ludowych przekonań, latające nisko jaskółki zwiastują nadchodzące
opady deszczu.

Najbardziej charakterystycznym zwiastunem wiosny jest pojawienie się
bocianów. Te piękne czarno-białe ptaki o czerwonych długich dziobach i
nogach przylatują z ciepłych krajów do swoich gniazd, które budują zazwyczaj
na dachach budynków lub wysokich drzewach w bliskim sąsiedztwie ludzkich
siedzib. Bociany są mięsożerne, żywią się głównie pasikonikami, ale także
chrząszczami, jaszczurkami, małymi wężami oraz malutkimi zającami. W latach
obfitujących w myszy i nornice, bociany zjadają prawie wyłącznie te gryzonie,
przez co są bardzo pożyteczne w opinii rolników. Wbrew powszechnie
panującemu przekonaniu, bociany, kiedy mają do wyboru inne pokarmy, nie
żywią się żabami.

Kącik muzyczny
Wiosna przynosi radość, wiosna przynosi życie, wszystko wokół się
zieleni i raduje. Radują się także nasze serca, a dusze śpiewają. Oto kilka
najbardziej znanych piosenek o wiośnie:
Marek Grechuta, Wiosna ach to ty...
Dzisiaj rano niespodzianie przyszła do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty x4
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie
Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień
Wreszcie w nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi
Bez niczego. Zrozumiałem lato, ech że to ty
Lato, lato, lato ech, że ty
Lato, lato, lato ech, że ty x 4
Od gorąca twych płomieni zapłonęły liście drzew
Od zieleni do czerwieni krązył lata senny lew
Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka słony smak
Pociemniało, poszarzało - jesień jak to tak?
Jesień jesień, jak to tak?
Jesień, jesień, jesień jak to tak? (...)

Skaldowie, Wiosna...
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.
Ktoś na niebie owce wypasa, hej
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
Puszcza wiosną pierwsze pędy już.
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
I na spacer poszedł sobie sam.
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
By zieloną wiosnę w głowie mieć.
Wiosna - cieplejszy...
Ktoś na niebie...
Portret dziadzia...
Wiosna... wiosna... wiosna...

Urszula Sipińska i Trubadurzy, Najlepiej wiosną
Przyszła wiosna polną drogą
Nie pytała się nikogo
Nawet nas
Rozszumiała drzewa wokół
Pogłębiła klucz obłoków
Zdjęła płaszcz
Byłeś blisko, byłeś obok
Gdy w gałęziach ponad głową
Sfrunął wiatr
Otuliłeś mnie ramieniem
Powiedziałeś od niechcenia
Chyba tak...
Najlepiej wiosną - póki czas
Najlepiej wiosną - chociaż raz
Zabłądzić w jasnym słońcu dnia
Jak ty i ja
Najlepiej wiosną - chociaż raz
W zielonym gaju ukryć twarz
I w dłoni zamknąć barwę snu
Niech wróci znów
Najlepiej wiosną stracić czas
I dotknąć nieba, dotknąć gwiazd
W ramiona chwycić ciepły wiatr
Roztańczyć świat
Potem lato, jesień, zima
Czas się dla nas nie zatrzymał
Przecież wiesz
Nauczyłeś mnie niezgody
Odchodzenia w niepogodę
W noc i w deszcz
Już myślałam - czas nas zmienia
Nic nie mamy do stracenia
Późno już
Ale znowu idzie do nas
Wiosna majem roztargniona
Tylko spójrz...

Z ortografią za pan brat, czyli jak zmagaliśmy się z
konkursem ortograficznym
10 marca odbyły się szkolne eliminacje do konkursu ortograficznego,
organizowanego pod patronatem Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skierniewicach "Powiatowy Mistrz Ortografii". Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem. W szranki stanęło szesnastu uczniów
naszej szkoły, spośród których, do etapu gminnego zakwalifikowali się: Natalia
Woźniak, Weronika Broczkowska i Jakub Warmiński.
Etap gminny miał miejsce w naszej szkole, do trójki naszych laureatów
dołączyły trzy uczennice ze szkoły podstawowej w Trzciannie. Rywalizacja
trwała godzinę i składała się z dyktanda oraz części testowej. Dyktando było
nafaszerowane różnymi pułapkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Test,
również nie należał do łatwych. Najwięcej problemu sprawiło nam zadanie, w
którym od podanych nazw państw, miast czy kontynentów należało utworzyć
nazwy mieszkańców w żeńskiej formie liczby mnogiej.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
Natalia Woźniak z klasy VI,
Kinga Pietrzyk ze szkoły podstawowej w Trzciannie,
Weronika Broczkowska z klasy VI.
Rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice punktowe między
laureatami minimalne. Etap powiatowy odbył się 10 kwietnia w Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. Wyniki tego etapu
zostaną ogłoszone w połowie maja.

Wielkanoc
Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem upamiętniającym
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W roku 2017 święto przypada na 16
kwietnia (niedziela) i 17 kwietnia (poniedziałek).
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W Polsce święta Wielkanocy są dniami wolnymi od pracy, a w kalendarzu
szkolnym jest zaplanowana wiosenna przerwa świąteczna.
Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt
ogólnochrześcijańskich i katolickich oraz niektóre zwyczaje:










Tłusty Czwartek - 23 lutego 2017 r. (tradycja wypiekania i zjadania pączków)
Śledzik (ostatki) - 28 lutego 2017 r. (ostatni dzień karnawału)
Popielec - 1 marca 2017 r. (pierwszy dzień Wielkiego Postu)
Niedziela Palmowa - 9 kwietnia 2017 r. (Niedziela Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki
Tydzień. Zwana też Niedzielą "Wierzbną" lub "Kwietną")
Wielki Czwartek - 13 kwietnia 2017 r. (w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.)
Wielki Piątek - 14 kwietnia 2017 r. (dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć
Jezusa Chrystusa na krzyżu.)
Wielki Sobota - 15 kwietnia 2017 r. (przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający
święto Zmartwychwstania.)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 16 kwietnia 2017 r.
Lany Poniedziałek (Śmigus-dyngus)
Wielkanoc jest świętem ruchomym i obchodzimy ją w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca. Kościół wschodni również stosuję tę zasadę, z tym, że zgodnie z
kalendarzem juliańskim.

Czy wiesz co jesz?
W tym numerze "Długiej Przerwy" w dziale kulinarnym, skupimy się na
tradycyjnych daniach wielkanocnych. Ciekawe czy wszystkie są Wam znane? A
może któreś naszych propozycji okażą się dla Was inspiracją i wykorzystacie je
podczas przygotowania tegorocznych świąt? Tradycyjne potrawy
wielkanocne od wieków królują na świątecznym stole. Na przestrzeni lat
wielokrotnie próbowano urozmaicić tradycyjne wielkanocne menu, jednak
wszyscy wiemy, że dania wielkanocne, które przyrządzały nasze prababcie,
smakują najlepiej. Zobacz, jakie tradycyjne potrawy wielkanocne powinny się
obowiązkowo znaleźć na świątecznym stole.

1. Jajka
Na wielkanocnym stole królują oczywiście jajka - symbolu życia i nadziei na życie
wieczne. W końcu po łacinie "ab ovo", czyli "od jaja" nie oznacza nic innego, jak "od
początku". Poświęconym w Wielką Sobotę jajkiem dzielimy się przy świątecznym stole
podobnie, jak opłatkiem podczas Wigilii. Oprócz wymiaru religijnego jajko ma też ten
bardziej przyziemny - kulinarny. W tej dziedzinie wyobraźnia Polaków nie zna granic, jajka
podajemy w każdej postaci: na miękko, w koszulkach lub jaja faszerowane. Ba, jajko stanowi
przecież też składnik naszych ulubionych wielkanocnych ciast.

Warto pamiętać, aby dodać do wielkanocnych jajek majonez lub sos tatarski. Na bazie
jajek można przyrządzić pastę jajeczną lub różnorodne sałatki, np. jarzynową. Można też je
dodać do tradycyjnych wielkanocnych zup.
Co więcej, Wielkanoc, przynajmniej w tej części dotyczącej jajek, nie musi być ściśle
związana z tradycją. Nie bój się poeksperymentować i zamiast jaja kurzego wybierz jajo
przepiórcze lub strusie. Tylko jak je przygotować?
Jajko przepiórcze
Jajka przepiórcze są mniejsze niż jaja kurze - 3-4 jajka od przepiórki odpowiadają 1 jajku od
kury. Gotujemy je krócej niż jaja kurze - na miękko tylko przez minutę, a na twardo - 4. Jaja
przepiórcze mają więcej witamin i składników mineralnych niż te od kury, za to mniej
tłuszczu, dlatego mogą je spożywać alergicy.
Jajko strusie
Jak można się domyślić, zdecydowanie większe niż jajo kurze - nawet 20-30 razy! Dłużej też
trzeba je gotować - na miękko przez 45 minut, a na twardo - 60-70 minut (w zależności od
wielkości tego nietypowego jaja wielkanocnego). Jajo strusie zawiera więcej cholesterolu niż
kurze, ale też i więcej tłuszczów nienasyconych.
Jeśli nie odważysz się na tak duży eksperyment, możesz spróbować oryginalnie
przygotować jajo kurze, np. faszerować je schabem lub owinąć je szynką parmeńską

2. Zupy wielkanocne
W całej Polsce na Wielkanoc przygotowuje się barszcz biały lub żurek. Czym różnią
się te dwie wielkanocne zupy? Żurek ma być przygotowywany na zakwasie z mąki żytniej, a
barszcz biały - z mąki pszennej. Tradycyjny żur miał być podawany z ziemniakami i to go
różniło od barszczu białego, gotowanego na wywarze z boczku i kiełbasy. W wielu miejscach
Polski zamiast żuru podaje się barszcz biały z dodatkiem chleba. Do obu potraw można za to
dodawać jajko.

Nie wyobrażamy sobie, żeby na świątecznym stole zabrakło chrzanu, jednak nie aż tak
często występuje on na nim w postaci zupy chrzanowej. Ta z kolei, w zależności od regionu
Polski, może mieć różne składniki i często przypominać po prostu barszcz biały lub żurek z
dodatkiem chrzanu.
Barszcz biały i żurek są jednak na razie na polskich stołach wielkanocnych
bezkonkurencyjne. Znacznie mniejszą popularnością, choć czasem też je na święta
przygotowujemy, cieszą się takie zupy jak zupa koperkowa z jajkiem czy zupa szczawiowa.
3. Mięsa i wędliny
Pasztet
Na stole wielkanocnym nie powinno zabraknąć pasztetów. Z czego je przygotować? Z
różnego rodzaju mięs, np. cielęciny, indyka, podgardla wieprzowego. Aby dodać
wielkanocnemu pasztetowi aromatu, wyłóż formę do pieczenia plastrami boczku lub słoniny.
Nie mroź pasztetu - przygotuj go kilka dni przed świętami - wtedy nie straci swojego smaku i
konsystencji.
Biała kiełbasa
Wielkanocny stół nie będzie w pełni świątecznym jeśli zabraknie na nim białej
kiełbasy. Podobno spożywamy ją w Polsce już od XVII wieku, a pierwszy przepis na
przygotowanie białej kiełbasy odnotowano w książce kucharskiej Marii Śleżańskiej z 1904

roku. Białą kiełbasę można przygotowywać na różne sposoby: gotowana stanowi składnik
wielkanocnego żuru, ale nic nie stoi na przeszkodzie by była zapiekana z czosnkiem, w
cieście francuskim czy pieczona.
Szynka
Przed II wojną światową na polskich stołach rzadko kiedy nie pojawiała się
wielka szynka z kością i z wyciętymi motywami świątecznymi. Szynka była peklowana i
wędzona, gotowana lub pieczona. Dzisiaj szynkę z kością pałaszujemy rzadko, ale nadal
korzystamy z różnych przepisów: najczęściej tradycyjnie ją gotujemy lub wędzimy, ale
przygotowujemy też szynkę z pieca, szynkę w porto.
Schaby i pieczenie
Nie zapominajmy też o faszerowanym schabie: jako farszu możemy użyć pieczarek i
sera, warzyw, suszonych pomidorów. Kolejną ważną potrawą mięsną na wielkanocnym stole
jest pieczeń: czy to w postaci pieczeni rzymskiej z warzywami, czy pieczeni wołowej
faszerowanej papryką czy w końcu pieczonej kaczki z owocami.
4. Majonez
Majonez to nieodłączny towarzysz wielkanocnych jajek, znajdziemy go też w (prawie)
każdej świątecznej sałatce. Krótko mówiąc: odnajdzie się wszędzie - i w sałatce, i z
wędlinami, i z owocami morza, i z rybami. Majonez można oczywiście kupić w sklepie, ale
należy zwrócić uwagę na jego skład: czy nie znajdziemy w nim konserwantów E385, E412,
E415. Z drugiej strony, producenci sprzedawanych w sklepach majonezów korzystają z żółtek
pasteryzowanych, co minimalizuje ryzyko zatrucia się salmonellą, no i kupione w sklepach
produkty dłużej zachowują świeżość.
Przepis na majonez domowej roboty
o

Składniki:
Musztarda - 1 łyżeczka

o

Żółtko - 1 szt.

o

Olej lub oliwa - 2/3 szklanki

o

Sok z cytryny

o

Sól

Sposób przygotowania:
Wymieszaj żółtko z solą i musztardą, a następnie powoli wlewaj do nich olej w temperaturze
pokojowej i ucieraj. Majonez dopraw solą i sokiem z cytryny.

5. Chrzan
Kolejnym dodatkiem do wielkanocnych potraw jest chrzan - i jego użycie
odpowiednio wytłumaczono - ma być symbolem siły. Staropolskim zwyczajem powinniśmy
zjeść chrzan na czczo (ale dopiero po święcące!). trzy razy chuchnąć do komina, a potem już
możemy objadać się bez żadnych limitów. Nawet niewielka ilość chrzanu pobudza
wydzielanie soków trawiennych, co przydaje się przy często występujących świątecznych
niestrawnościach. Chrzan to także cenne źródło błonnika (7,2 g w 100 g korzenia),witaminy
A, witaminy C i witamin z grupy B.
Na Wielkanoc chrzan możemy wykorzystać oczywiście z jajkami (jako dodatek i
składnik farszu) i jako składnik zupy chrzanowej, ale również do przygotowania kotletów
jajecznych czy kremu z chrzanu.
PoradnikZdrowie.pl > Żywienie > Dania wielkanocne > Wielkanoc: tradycyjne wielkanocne
potrawy
Przepis na domowy chrzan
o

Składniki:
Korzeń chrzanu - 1-2 sztuki

o

Świeżo wyciśnięty sok z cytryny

o

Cukier

o

Sól
Sposób przygotowania:
Obierz, umyj i wrzuć do do zimnej wody korzenie chrzanu i pozostaw je w niej na godzinę,
by później łatwiej je zetrzeć. Podczas oczekiwania sięgnij po słoik, do którego nalej kilka
łyżek wody przegotowanej i 3 łyżki soku z cytryny, dopraw cukrem i solą. Następnie zetrzyj
chrzan na drobnych oczkach, i przełóż do słoika z wodą i sokiem cytrynowym. Całość
wymieszaj i dopraw lub dolej wody, jeśli będzie taka potrzeba. Gotowy chrzan przechowuj w
lodówce.

6. Wielkanocne ciasta
Wielkanocna baba
Wielkanocna uczta następuje po 40-dniowym poście, w związku z tym to czas dla
wszystkich amatorów słodkości. Bardzo popularna jest wielkanocna baba. Przygotowujemy ją
w Polsce już od XV wieku, a w tej postaci, w jakiej znamy ją dzisiaj - od XVIII wieku. Ten
wielkanocny wypiek przysparzał paniom domu niemało nerwów - dobrze wyrośnięta
wielkanocna baba oznaczała powodzenie w całym nadchodzącym po świętach roku. Baba
wielkanocna może przybierać różne formy: z migdałami, z białą czekoladą, w wersji
czekoladowej, na jogurcie, orzechowej czy nawet z ponczem.

Pascha
Z kolei pascha, według tradycji powinna być przygotowywana tylko raz w roku właśnie w Wielkanoc, a jej piramidalny kształt ma symbolizować grób Chrystusa. Pascha to
tradycyjny świąteczny deser rosyjski, który przygotowuje się na twarogu na zimno, z
bakaliami. To jedno z niewielu wielkanocnych dań, które opiera się wszelkim kulinarnym
innowacjom.
Makowiec
Kolejnym tradycyjnym wielkanocnym ciastem przygotowywanym w Polsce jest
makowiec. I on nie pojawia się na świątecznym stole przypadkowo - ma zapewniać domowi
bogactwo. Dawniej jego upieczenie, głównie ze względu na konieczność przygotowania
maku, zajmowało niemało czasu, dziś kupuje się mak gotowy. Makowiec może urozmaicić
poprzez dodanie wiórków kokosowych, przygotowanie go w kilku warstwach - z dodatkiem
konfitury, np. wiśniowej, z kruszonką czy z jabłkami.
Mazurek
Mazurki to ciasta, które są symbolem świąt wielkanocnych, dlatego zajmują honorowe
miejsce na wielkanocnym stole. Choć uważane za wypieki tradycyjnie polskie,
prawdopodobnie przywędrowały do nas z Turcji. Tajemnicza jest też nazwa "mazurek", która
pochodzi od... mieszkańców Mazowsza, nazywanych dawniej właśnie Mazurami. Tradycyjnie
wielkanocny mazurek wykonujemy z kruchego ciasta, które przekładamy bakaliami i
lukrujemy. Coraz większą popularnością cieszą się też mazurki bezglutenowe, kajmakowe,
różane, cytrynowe czy owsiane.

26 marca reprezentacja Polski zagrała kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Tym razem nasi
piłkarze zmierzyli się z narodową drużyną Czarnogóry.
Pierwszą okazję w tym meczu stworzyli sobie Czarnogórcy. W szesnastej minucie, po przypadkowym
dograniu w pole karne, piłka trafiła do Stefana Savicia. Ten oddał strzał głową, ale Łukasz Fabiański popisał się
świetną interwencją i wybił futbolówkę na rzut rożny. Piętnaście minut później, po raz pierwszy groźnie
zaatakowali Polacy. Płasko dograna piłka trafiła pod nogi Piotra Zielińskiego. Ten jednak fatalnie przyjął
futbolówkę i nie zdołał oddać strzału. W trzydziestej dziewiątej minucie, Savić otrzymał żółtą kartkę za faul
przed polem karnym na Robercie Lewandowskim. Do piłki podszedł sam poszkodowany i przepięknym strzałem
z osiemnastu metrów wyprowadził Polaków na prowadzenie. Biało-Czerwoni nie oddali go już do końcowego
gwizdka i na przerwę schodzili w doskonałych humorach.
Pierwsze dobre szanse w drugiej połowie stworzyli sobie jednak gospodarze. Najpierw Savić uderzył
obok słupka, a kilka minut później Stefan Mugosa posłał futbolówkę nad poprzeczką. W sześćdziesiątej
pierwszej minucie zaatakowali Polacy. W pole karne wpadł Robert Lewandowski, minął bramkarza, ale uderzył
zbyt lekko. Piłkę przejął jeden z defensorów, ale po chwili szansę miał Łukasz Piszczek. Obrońca Borussii
Dortmund trafił jednak w Bozovicia. W siedemdziesiątej pierwszej minucie Sofranac doszedł do piłki po rzucie
rożnym. Reprezentant Czarnogóry był zupełnie niekryty, ale uderzył głową obok słupka. Chwilę później, Piotr
Zieliński podał piłkę do Łukasza Piszczka, a ten 6przepięknym lobem, trafił do bramki przy lewym słupku. Do
końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i reprezentacja Polski odniosła niezwykle cenne zwycięstwo na
trudnym terenie w Podgoricy. Polacy mają na swoim koncie trzynaście punktów i pokaźną przewagę nad resztą
stawki.

W tym numerze publikujemy wywiad z Panią Dorotą Kostrzewską, nauczycielką
języka polskiego i logopedii.
Jest Pani z nami od niedawna, dlatego Pani Osoba cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów naszej szkoły. Przygotowałyśmy dla Pani pytania, które pomogą nam trochę
zaspokoić naszą ciekawość.
Dlaczego wybrała Pani akurat zawód nauczyciela i dlaczego jest to nauczyciel
języka polskiego?
Moja przygoda z językiem polskim nie do końca tak miała wyglądać (śmiech). Otóż w
liceum uczęszczałam na profil biologiczno-chemiczny i widziałam siebie bardziej w kręgu
osób, których głównym zainteresowaniem jest przedmiot biologii, tuż przed maturą
zakochałam się w logopedii. Wybierając kierunek studiów, kierowałam się przede wszystkim
specjalizacją logopedyczną, tak trafiłam na filologię polską. W toku studiów okazało się
jednak, że owa specjalizacja nie daje uprawnień logopedycznych, więc zaczęłam studiować
drugi kierunek, którym była już samodzielna logopedia. W ten sposób zostałam
nauczycielem-logopedą. Aktualnie dokształcam się jeszcze na studiach podyplomowych z
neurologopedii oraz wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem.
Jakie były Pani marzenia z dzieciństwa?
Oj, sporo tego było, ale chyba największym marzeniem było spełnienie się w roli
sportowca. Byłam zawsze dość sprawna fizycznie, odnosiłam sukcesy w dyscyplinach
lekkoatletycznych (bieganie, skok w dal), a w szkole średniej, przez kilka lat trenowałam
piłkę siatkową. Bardzo chciałam wykorzystać swoje możliwości i móc występować na
wyższych szczeblach niż zawody wojewódzkie. Niestety, życie zweryfikowało moje plany i
sport musiałam odsunąć na boczny tor, jednak nigdy nie zniknął z mojego życia.
Przygotowuje się właśnie do występu w moim pierwszym pół maratonie, który planuję pobiec
jesienią. Na bieżąco śledzę także wydarzenia ze świata sportu, uwielbiam piłkę nożną,
kibicuję siatkarzom, mojej uwadze nie uchodzą zawody lekkoatletyczne. Sport od zawsze był
w moim życiu i myślę, że tak już zostanie.
Proszę spróbować określić nam jaką jest Pani osobą?
Trudne pytania mi zadajecie (śmiech). Na pewno jestem energiczna i komunikatywna.
Staram się dostrzegać pozytywne strony życia. Często się śmieje, nie potrafię się gniewać,
moi przyjaciele twierdzą, że zawsze wszystkim chcę pomagać. I to chyba tyle :).
Jest Pani polonistką. Proszę zdradzić w czym się Pani zaczytuje.
Na studiach literatura była moją słabszą stroną, lubię czytać i właściwie co wieczór,
choć przez chwilę sięgam po książkę, ale zdecydowanie pewniej czułam się w
językoznawstwie. Uwielbiam jednak epokę romantyzmu, od dziecka czytałam utwory Adama
Mickiewicza, ale nie tylko. Pewnie brzmi to banalnie, ale naprawdę odkąd pamiętam
uwielbiałam szczególnie "Ballady i romanse". Moją ulubioną balladą są "Lilije". Nawet
mieszkam na ulicy A. Mickiewicza (śmiech).

Bardzo lubię twórczość Stefana Żeromskiego. "Ludzi bezdomnych", "Przedwiośnie",
"Syzyfowe prace", czy "Popioły" przeczytałam jednym tchem, choć nie były to łatwe lektury.
W wolnym czasie czytam także powieści kryminalne, szczególnie Simona Beckett'a
("Chemia Śmierci", "Zapisane w kościach", "Szepty zmarłych", "Wołanie grobu", "Zimne
ognie") i dla kontrastu Paolo Coelho, z twórczości którego, szczególnie chętnie wracam do
"Alchemika". Jednak największą część mojej domowej biblioteki zajmują książki wojenne,
szczególnie dotyczące wojny w Iraku czy Afganistanie. Taką moją perełką jest książką pt.
"Przetrwałem Afganistan" autorstwa Marcusa Lutrell'a, która jest prawdziwą historią
żołnierza ocalałego w walce z rebeliantami. Na podstawie tej książki nakręcono film pt.
"Ocalony", który z resztą gorąco polecam.
Co robi Pani w wolnym czasie?
Zwykle, to ja tego wolnego czasu nie mam. Pracuję w dwóch szkołach i prywatnym
gabinecie logopedycznym, więc po skończonych zajęciach najczęściej prowadzę terapię lub
przygotowuję się do lekcji, albo też sprawdzam Wasze klasówki (śmiech). W weekendy
studiuję. Mój mąż niestety pracuje w takim trybie, że najczęściej się mijamy, dlatego staramy
się wykorzystać wspólnie każdą wolną chwilę, biegamy, chodzimy na basen, jeździmy na
rowerze lub rolkach, oglądamy filmy i mecze, spotykamy się z bliskimi i przyjaciółmi.
Pani ulubiony film?
Jest kilka filmów, które mogę określić mianem ulubionych. Są to "Łzy słońca",
"Zielona mila", "Skazani na Shawschank", "Terytorium wroga", "The hurt locker", "Snajper",
"Byliśmy żołnierzami".
Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Czy jest to dla Pani czas szczególny? Jak
wyglądają Pani święta i gdzie je Pani spędza?
Wielkanoc dla mnie to przede wszystkim czas refleksji. Zawsze czynnie uczestniczę w
obchodach Triduum Paschalnego, co stanowi dla mnie kwintesencję tych świąt. Dla
większości święta to przede wszystkim tradycja i suto zastawiony stół, ja jakoś najmocniej
przeżywam zawsze Triduum.
Święta spędzamy z mężem u rodziców, wieczorem zwykle spotykamy się z
przyjaciółmi. Myślę, że sposób spędzania świąt niczym się nie różni od pozostałych ludzi. Na
naszym stole królują tradycyjne potrawy. Nie może zabraknąć sałatki warzywnej, żurku czy
pieczonych mięs. To, co jest charakterystyczne dla regionu z którego pochodzę, to
przygotowywana na Wielkanoc szynka jajeczna, której wykonanie polega na połączeniu
gotowanych i surowych jaj, gotowanego wieprzowego mięsa i zapieczenia całości. Szynkę
jajeczną w połączeniu z buraczkami i chrzanem zjadamy na kolację w Wielką Sobotę,
oczywiście po liturgii, kiedy nie ma już postu.
Dziękujemy.

