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 Jedno z najbardziej 

znanych międzynarodowych 

świąt na świecie – 26 maja 

obchodzone jest jednak tylko 

w Polsce, w innych krajach jest 

to najczęściej pierwsza lub druga 

niedziela maja. Są również 

państwa, gdzie rolę Dnia Matki 

pełni Dzień Kobiet. Dzień ten ma 

dwie, z pozoru niezależne historie 

– europejską i amerykańską. 

Już w starożytnej Grecji czczono matki-boginie, które symbolizowały płodność 

i urodzaj. Zwyczaj ten powrócił w Wielkiej Brytanii w XVII wieku, gdzie w czwartą 

niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw. niedzielę u matki – matka oznaczała 

jednak rodzinny kościół, parafię. Była to również okazja do spotkania z członkami 

rodziny i z czasem obyczaj ten przekształcił się w Dzień Matki. W USA z kolei święto 

ma swoje początku w końcu XIX wieku - najpierw promowany był Dzień Matczynej 

Pracy, następnie Dzień Matek dla Pokoju, aż w końcu w 1914 Kongres zatwierdził 

Dzień Matki jako święto narodowe. Światowe rozpowszechnienie Dnia Matki miało 

miejsce w drugiej połowie XX wieku. Oprócz serdecznych życzeń, najpopularniejszymi 

prezentami dla mam są kwiaty, laurki i słodycze. Cel obchodów jest oczywisty – 

wyrażenie wdzięczności za trud włożony w wychowanie oraz okazanie im 

niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności. Dzień ma wymiar naprawdę 

globalny - na świecie są w końcu ponad 2 miliardy matek! 

 

 

  

 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje 

początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra 

Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) 

w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta 

wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci 

obchodzone jest tego dnia począwszy od 1952 r. 

Jednak nie we wszystkich krajach święto obchodzone 

jest   1   czerwca,   np.   w   Brazylii   Dzień   Dziecka 



 

II 

obchodzony jest 12 października, w Australii w pierwszą sobotę lipca każdego roku. 

Niezależnie od daty, jest to okazja do organizowania specjalnych akcji, koncertów i zabaw w 

szkołach i instytucjach dla uświetnienia tego dnia. Jednak najlepszym prezentem dla każdego 

dziecka jest przede wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców. 

 

 

 

 

 Obchody Dnia Ojca zostały 

zapoczątkowane na początku XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych. Ściślej, pierwsze 

obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 

roku. W Polsce święto to ma stałą datę — 23 

czerwca, a obchodzone jest od 1965 roku. 

W innych krajach jego obchody wypadają 

w różnych terminach, m.in. 19 marca w dniu 

św. Józefa (Włochy, Hiszpania, Portugalia), 

niektóre przyjęły datę jak w USA - trzecią 

niedzielę czerwca - Wielka Brytania, Holandia. 

Mimo stosunkowo długiej historii Dzień Ojca nie 

cieszy się tak wielką popularnością, jak Dzień 

Matki czy Dzień Dziecka, co nie zmienia faktu, 

że jest to bardzo dobra okazja do wyrażenia 

wdzięczności i szacunku dla swojego taty. 
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Zgodnie z obietnicą, w tym numerze zamieszczamy tekst 

Małgosi Mendelewskiej z klasy Vc, za który otrzymała tytuł 

Trzeciego Baśniopisarza Bielańskiego w tegorocznym konkursie. 

 

Tajemniczy 

pokój 
 

W pewnym domu z pięknym wielkim ogrodem, 

na obrzeżach wielkiego miasta żyło dwoje dzieci – 

Jagoda i Marcel. Byli tak do siebie podobni, że 

czasami brano je za bliźniaki. W rzeczywistości Jagoda była starsza od Marcela o rok - miała 9 lat. 

W domu zawsze panowała miła atmosfera, nikt nigdy się z nikim nie kłócił. Rodzice i dzieci byli 

wobec siebie otwarci. Jedyną rzeczą, o którą dzieci ciągle wypytywały rodziców był niewielki, 

zamknięty na klucz pokój na piętrze obok ich pokoju. Z tego pomieszczenia nikt nigdy nie 

wychodził, ani nikt do niego nie wchodził. Rodzice mówili, że nie wolno do niego nawet zaglądać. 

Jagoda i Marcel zawsze pamiętali o zakazie rodziców.  

Jednak pewnej nocy nie wytrzymali. Wymknęli się z łóżek 

i podreptali do tajemniczego pokoju. Rodzice spali na dole. Kiedy 

Marcel nacisnął na klamkę, okazało się, że drzwi są zamknięte. 

- Kiedyś widziałam jak tata wieszał wielki zardzewiały klucz na 

gwoździu przy schodach na dole - powiedziała Jagoda. 

Dzieci zeszły cichutko na dół, zdjęły klucz i wróciły na górę. Jagoda 

przekręciła klucz i otworzyła szeroko drzwi. Rodzeństwo weszło do 

środka i rozejrzało się po pokoju. Był tam tylko zakurzony stary 

kufer, na którym stała jedynie mała figurka słonia. Dziewczynka 

podeszła bliżej i wzięła figurkę, żeby się jej lepiej przyjrzeć. Była wykonana z drewna 

mahoniowego. Marcel też chciał obejrzeć słonia, ale nie zdążył, bo nagle podłoga rozstąpiła się 

 i dzieci wpadły do otworu w niej. Leciały w dół przez dobre pięć minut, aż w końcu upadły na miękką 

trawę. Były na jakiejś leśnej polanie. Wokół, gęsto otaczały ją drzewa. Ze wszystkich stron 

dochodził śpiew ptaków. Dzieci wstały i usłyszały dźwięk łamanych gałęzi. Z niepokojem czekały co 

się stanie. Nagle zza zarośli wysunęła się wielka trąba, która przemówiła do nich i kazała podążać 

za sobą. Dzieci poszły za nią posłusznie, aż wpadły na wielką szarą ścianę. Owa ściana poruszyła się 

i cofnęła, aby dzieci mogły się jej lepiej przyjrzeć. Ściana okazała się wielką nogą ogromnego słonia. 

Zwierzę wyglądało zupełnie jak figurka z regału, tyle tylko, że było znacznie większe. Marcel 

otworzył buzię z wrażenia, a Jagoda zamarła w bezruchu. Słoń przemówił robiąc przyjazną minę. 

- Witajcie w Lesie Słoni! Skoro tu jesteście, znaczy to, że dotknęliście słoniowej figurki. Nie mam 

zielonego pojęcia jak to się mogło stać, skoro była w zamkniętym miejscu, ale cóż,… powiedźcie kim 

jesteście i jak do tego doszło. 

- Ja nazywam się Jagoda, a to mój brat Marcel - zaczęła dziewczynka – Zabraliśmy klucz, bez 

wiedzy rodziców, którym otworzyliśmy drzwi…, a potem dotknęliśmy figurki. Wtedy podłoga się 

rozstąpiła i wylądowaliśmy tutaj. 
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- No, tak, dobrze… Ja się jeszcze nie 

przedstawiłem. Nazywam się Telesto. W tym lesie 

żyje dużo słoni. Każdy z nas nosi imię jakiejś 

gwiazdy, planety lub księżyca. Telesto to nazwa 

jednego z księżyców Saturna. Kiedyś było nas tu o 

wiele więcej, lecz gdy jakiś człowiek krzywdzi 

zwierzę to jeden z nas umiera. Dlatego liczba słoni 

w Lesie cały czas zmniejsza się. 

Rodzeństwo bardzo przejęło się opowieścią 

Telesta. Oboje bardzo kochali zwierzęta. Kiedyś 

mieli psa, ale dwa lata temu wpadł pod samochód 

i umarł. Przypomnieli sobie też o Panu Włodzimierzu mieszkającym po sąsiedzku. Nie raz widziały 

jak dręczy swojego kota. Wiedziały, że tak nie wolno, ale nigdy nie miały odwagi zwrócić mu uwagę. 

Wydawał im się bardzo straszny i bały się go.  

- Czy można coś zrobić, aby słonie nie umierały? - zapytała Jagoda 

- Niestety nie - odpowiedział olbrzym - dopóki ludzie będą krzywdzić zwierzęta, słonie będą ginęły. 

Chodźcie teraz za mną. 

Dzieci posłusznie poszły za słoniem. Po dziesięciu minutach marszu, słoń zatrzymał się przed 

wielkim drzewem. Nagle zaczął zmniejszać się, aż zrobił się tak mały jak dzieci. Potem powiedział, 

o wiele cieńszym głosem niż przedtem. 

- Tutaj musimy się rozstać. Kiedy wejdziecie do tej dziupli w drzewie, przeniesiecie się do 

Waszego domu. 

Dzieci weszły do dziupli i nagle wszystko zniknęło. Obudziły się w swoich łóżeczkach jakby to 

wszystko był tylko snem. Natychmiast poszły do tajemniczego pokoju. Drzwi były zamknięte. 

Zeszły na dół i zobaczyły, że klucz nadal wisiał na gwoździu. Wszystko wskazywało na to, że to 

tylko im się śniło.  

Po śniadaniu rodzeństwo wyszło z domu pobawić się w ogrodzie. Wtem, zza płotu, doszły ich dziwne 

dźwięki. To Pan Włodzimierz gonił kota trzymając długi kij w ręku. 

- Musimy coś zrobić, pamiętasz co mówił Telesto? - zapytała brata Jagoda. 

- Zgadza się, ale… czy to nie był tylko sen? 

- Nawet jeżeli, to i tak coś trzeba z tym zrobić. 

- To prawda, tak nie może dłużej być.- odpowiedział Marcel. 

Dzieci odważnie podeszły do płotu. 

- Dzień dobry Panu. Co pan robi? - zapytał Marcel. 

- Dzień dobry. A co Wam do tego? - odpowiedział Pan Włodzimierz. 

- Przecież ten kot nic Panu nie zrobił! - wykrzyknęła Jagoda. 

- A właśnie, że zrobił! Wylał mleko na podłogę. - warknął właściciel „zbrodniarza”. 

- Pewnie zrobił to niechcący. Jak Panu nie wstyd tak się zachowywać?! Przecież ten kotek cierpi 

przez Pana! Przecież to tylko biedne zwierzę, które Panu ufa i które jest bezbronne! Jak Pan może 

tak postępować? Przyjął Pan zwierzę do domu, a teraz się nad nim znęca? – odważnie wykrzykiwał 

Marcel. 

Nastała cisza. Pan Włodzimierz zrobił się czerwony na twarzy. 

- Może, może… tak… - Pan Włodzimierz zawstydził się. 

Tata dzieci usłyszawszy podniesione głosy podszedł do płotu i zapytał. 

- Co tu się dzieje? 

- Dzięki pańskim dzieciom zrozumiałem, że źle postępowałem wobec mojego kota. Jest mi wstyd, że 

te małe dzieci musiały mi zwrócić uwagę i uświadomić mi jak źle postępuję. 

Tata uśmiechnął się i zaprosił Pana Włodzimierza do ogrodu na kawałek ciasta.  
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Od tamtego dnia sąsiedzi bardzo się 

zaprzyjaźnili. Dzieci codziennie bawiły się z kotem 

Pana Włodzimierza. Nazwali ją Mika, bo kot okazał 

się kotką i do tej pory nie miała nawet własnego 

imienia. Panowie zrobili furtkę w płocie, przez co 

łatwiej im było przechodzić jedni do drugich. Pan 

Włodzimierz bardzo się zmienił. Stał się dobry dla 

zwierząt i dla ludzi. Po jakimś czasie dzieci, 

wiedzione ciekawością, ponownie weszły do 

tajemniczego pokoju. Tak jak poprzednio, na kufrze 

stała dobrze im znana figurka. Ale tym razem stała 

tam jeszcze, oparta o słonia, tajemnicza koperta. Jagoda otworzyła kopertę i wyjęła z niej 

karteczkę, na której było napisane: 
 

Kochane dzieci! 

Dziękujemy Wam za to, że przezwyciężyłyście swój strach, by nas ratować. 

Nigdy Wam tego nie zapomnimy! 

Pozdrowienia dla Waszych Rodziców i Pana Włodzimierza. 

Telesto z przyjaciółmi. 

 
Małgorzata Mendelewska, kl. Vc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z dziećmi w szkole na Bielanach.…Ładne są te stare 
Bielany i ładnie się starzeją. Ale też dobra jest najnowsza architektura 
mieszkaniowa. Taktownie wkomponowane, proste stacje metra. Szkoła 
duża, publiczna, typowy budynek, to też zaczyna się dobrze starzeć, czego 
nigdy bym się nie spodziewał. Najpierw jedna klasa, potem dwie, ja 

z książką „Antoś i jeszcze ktoś”.” Pani Dyrektor na chwilę, okazuje się, że 
czyta moje felietony w Zwierciadle i robią 
na niej wrażenie.  Dostałem więc na 
progu piątkę, wedle dawnych miar. 
Ja, zawsze taki kiepski uczeń, tak mało 
zdolny.…Zawsze mnie uderza, jak 

otwarte i ciekawe świata są dzieci. I jak im to potem mija, gdy 
podrosną. W każdej klasie zawsze kilku uczniów z błyskiem 
geniuszu. Kiedy proszę o pytania, zasypują mnie nimi. Kiedy 
mam spotkania z dorosłymi i proszę o pytania, zawsze jest bieda...  

Tomasz Jastrun 
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 Niedługo upragnione wakacje! Czas beztroskiej zabawy i odpoczynku. Czas, w większości, spędzany 
poza domem, na świeżym powietrzu (mamy taką nadzieję). Oprócz tego, że sami powinniśmy zachowywać się 
rozsądnie i z pewną ostrożnością, warto abyśmy potrafili pomóc tym, którzy będą mieli odrobinę mniej 
szczęścia od nas i wpadną w tarapaty…  
TONĄCY 
Każdy z nas – przebywając nad basenem, morzem czy jeziorem – może być 
światkiem tonięcia. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu może 
decydować o jego przeżyciu. Do osoby tonącej zawsze powinno podpływać się 

z asekuracją, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji 
poszkodowanego. Tonący – będąc w szoku – może być zagrożeniem również 
dla ratującego. Najbezpieczniej jest podać poszkodowanemu dostępny nam 
w tej chwili przedmiot, tj. materac, wiosło, deskę surfingową albo kij. Gdy poszkodowany będzie już na brzegu, 
możemy wtenczas przystąpić do podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy. Na początek 
sprawdzić należy przytomność oraz drożność jamy ustnej poszkodowanego. Gdy wszystko jest w porządku, 
należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, okryć, aby nie dopuścić do wyziębnięcia oraz czekać 

na przybycie lekarza. Natomiast w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego należy rozpocząć akcję 
reanimacyjną czyli tzw. sztuczne oddychanie oraz masaż serca. Ratowanie poszkodowanego powinno trwać 

do momentu przybycia karetki pogotowia. 
UKĄSZONY PRZEZ KLESZCZA 
 Ważne jest by po każdym spacerze po lesie, parku czy biwakowaniu nad 
jeziorem lub rzeką pamiętać o dokładnym oglądnięciu własnego ciała. 
Pamiętajmy, że kleszcz kąsając nie powoduje bólu, ponieważ potrafi 
wytworzyć substancję znieczulającą. Po ukąszeniu kleszcz przypomina 
wielkością pestkę jabłka. Obszar ugryziony staje się zaczerwieniony 
i obrzęknięty. Jak wtedy postępować? Kleszcza koniecznie należy 

w całości usunąć. Najlepiej za pomocą szczypców, okręcając go w przeciwną stronę niż wskazówki zegara. 
Absolutnie nie należy smarować takiego miejsca wazeliną czy kremami. Powoduje to uduszenie kleszcza, a co 
za tym idzie wydalenie całej zawartości z jego układu pokarmowego do naszego ciała. Miejsce po kleszczu 
należy sterylnie zdezynfekować spirytusem i obserwować czy nie powstaje zaczerwienienie, opuchnięcie lub 
inne niepokojące objawy. Większy problem zaczyna się, gdy kleszcz nie zostanie w całości usunięty lub gdy 
dłużej tkwi w skórze. Dodatkowo obrzęk, ból i zaczerwienienie utrudniają jego wyciągnięcie. W takim 
wypadku niezbędna będzie fachowa pomoc medyczna. 
UGRYZIONY PRZEZ ŻMIJĘ 

Ugryzienie przez żmije jest bardzo niebezpieczne. Może nawet powodować bezpośrednie zagrożenie życia. 
Zaznaczyć jednak należy, że nie podrażnione nigdy nie ukąszą. Objawy, jakie może wywołać ukąszenie żmii, to 
przede wszystkim dwie małe ranki w miejscu wbicia zębów, obrzęk (najpierw pojawia się w miejscu 
ukąszenia, a z czasem może objąć całą kończynę) oraz ból. 
Natomiast jad - gdy wraz z krwią rozniesie się po całym 
organizmie - często wywołuje wymioty, nudności, palenie 
w jamie ustnej oraz utratę temperatury ciała, osłabienie, a 
nawet problemy z oddychaniem, które są częstym powodem 
śmierci. W momencie, gdy dojdzie do ugryzienia należy  
postępować    ostrożnie     i     spokojnie.     Pierwsza     pomoc 
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i natychmiastowe leczenie daje duże szanse uratowania i powrotu do pełnej sprawności. Polega na 
zatamowaniu przedostania się jadu żmii do krwiobiegu. Zaraz po ukąszeniu należy założyć opaskę uciskową 
powyżej ugryzienia, następnie przemyć ranę bieżącą wodą lub wodą z nadmanganianem potasu. Kolejnym 
krokiem jest unieruchomienie kończyny, aby nie dopuścić do czynnej pracy mięśni, które w szybki sposób 
ułatwią wchłanianie i przedostanie się jadu do krwi. Ważne jest szybkie przetransportowanie chorego do 
szpitala bądź wezwanie pogotowia w celu podania surowicy. Cały czas powinniśmy bacznie obserwować 
zarówno oddech jak i tętno poszkodowanego, a w razie konieczności przystąpić do akcji reanimacyjnej. Gdy 
stan jest stabilny, oczekując na przybycie karetki pogotowia, należy ułożyć chorego w pozycji bocznej 
ustalonej oraz przykryć kocem w celu uniknięcia wyziębienia. 
PORAŻONY SŁOŃCEM 

Porażenie słoneczne może przytrafić się każdemu niezależnie 
od wieku. Dlatego warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Podstawowym powodem jego wystąpienia jest przegrzanie 
organizmu w wyniku długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza 
bez nakrycia głowy i karku. Najbardziej narażone są osoby 
z obniżoną odpornością, cukrzycą, z chorobami serca oraz osoby 
starsze i małe dzieci. Dlatego tak ważne jest unikanie przebywania 
na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia między 11.00 
a 15.00. W przypadku porażenia słonecznego charakterystycznymi 
objawami są: gorączka, bóle głowy, dreszcze, wymioty, nudności, 
nadmierne osłabienie i pocenie, podwyższone puls i ciśnienie krwi. 
Czasem towarzyszą również oznaki poparzenia pierwszego albo nawet i drugiego stopnia, a przy tym 
zaburzenie lub całkowita utrata przytomności. Pierwsza pomoc polega na nawodnianiu i ochładzaniu 
chorego, uzupełnieniu utraconych elektrolitów, a przede wszystkim leczeniu pojawiających się powikłań. 
Bezpieczną pozycją jest ułożenie chorego w pół siadzie w pomieszczeniu zaciemnionym oraz z ciągłą 
cyrkulacją powietrza. Wskazane jest zastosowanie zimnego, mokrego okładu na kark oraz głowę. 
W przypadku utraty świadomości bądź pogarszającego się stanu zdrowia należy bezzwłocznie wezwać 
karetkę pogotowia oraz przystąpić do akcji reanimacyjnej. 

OPARZONY SŁOŃCEM 
Objawy takiego poparzenia wynikają z toczącego się procesu 
zapalnego. Charakterystyczne jest zaczerwienienie w miejscu 
oparzenia, nadmierna ciepłota, ból i pieczenie skóry. Oparzeniu 
słonecznemu najlepiej zapobiegać poprzez stosowanie kremów 
z wysokim filtrem. Jeżeli nie udało się uniknąć poparzenia, 
należy jak najszybciej łagodzić jego skutki. Jeżeli czujemy 
swędzenie bądź pieczenie skóry, należy jak najszybciej zejść ze 
słońca. O ile to możliwe, poparzony powinien jak najszybciej 

wziąć chłodny prysznic. Zimny strumień wody działa kojąco i przeciwbólowo. Warto zaopatrzyć się w 
specjalne środki działające leczniczo na poparzoną skórę. Najlepsze są te, które w składzie zawierają 
prowitaminę B5 (pantenol). Poparzoną skórę pod żadnym pozorem nie wystawiamy na działanie 
promieniowania słonecznego przed ustąpieniem wszystkich objawów. Przed kolejny opalaniem należy 
pamiętać o lepszym zabezpieczeniu. Według badań, poparzenia słoneczne mają bezpośredni wpływ na 
powstawanie raka skóry - czerniaka. 
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Wakacje to czas wyjazdów w przeróżne miejsca. Ten artykuł ma 

na celu zaproponować miejsca, gdzie można miło spędzić czas. 
Karwia - to nadmorska miejscowość. Posiada przystań morską dla rybaków i dwa 

letnie kąpieliska. Część zabudowy obejmuje liczne prywatne kwatery, pensjonaty 

i ośrodki wypoczynkowe. Znajduje się tam wiele zabytkowych zabudowań sprzed II 

wojny światowej sięgających lat 90. XIX wieku, wybudowanych 

w charakterystycznym stylu rozpowszechnionym na Nordze. (Norda - to kaszubskie 

określenie „Północy”, równocześnie jeden z 5 regionów Kaszub, obejmujący powiaty 

pucki, wejherowski i lęborski.) 

 
 

 

 

 

 

 

Wrocław - miasto 

w południowo-

zachodniej Polsce. 

Miejsca warte 

zobaczenia: Hala 

Stulecia, zespół 

historycznego 

centrum (uznany 

za Pomnik 

historii): Ostrów 

Tumski (najstarsza, zabytkowa część Wrocławia zasiedlona co najmniej od IX 

wieku), Stare Miasto, Rynek ze Starym Ratuszem, 

Nowym Ratuszem, Piwnicą Świdnicką i Browarem 

Spiż (jeden z największych rynków staromiejskich 

w  Europie o wymiarach 205 na 175 m), Plac Solny 
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(dawny średniowieczny plac targowy), Nowy 

Targ (jeden z  trzech  historycznych  placów  

targowych Wrocławia, powstał 

prawdopodobnie już około 1214), Plac Biskupa 

Nankiera, Panorama Racławicka, Wrocławska 

Fontanna Multimedialna, Pałac Królewski 

(Pałac Spätgenów). Warto również pójść do 

ogrodu zoologicznego założonego w 1865. 

Daje on schronienie 10500 zwierzętom, które 

reprezentują około 1100 gatunków, w tym 

zagrożone wyginięciem, a nawet 

niewystępujące już w naturalnym środowisku. Niedawno urodziła się tam hipopotamica 

Zumba. Jej mama ma na imię Rumba. Największą atrakcją w zoo jest Afrykarium. To 

unikatowy na skalę światową kompleks 

przedstawiający różne ekosystemy związane 

ze środowiskiem wodnym Czarnego 

Kontynentu. W 19 akwariach i basenach o 

pojemności niemal 15 mln litrów prezentowane 

są zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę 

koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, 

krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, głębię 

Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża 

Szkieletów (Namibia) i Dżunglę dorzecza 

Kongo.  

 

Villa Verde - to hotel w miejscowości Zawiercie, nieopodal Częstochowy.  Znajduje się 

tam wspaniała restauracja, pokój zabaw, basen na zewnątrz i dwa baseny wewnątrz.  

W okresie zimowym jest również mały stok, z którego można zjeżdżać na sankach, 

nartach itp. Na zewnątrz jest również plac zabaw, kort tenisowy i punkt 

gastronomiczny. Hotel  jest idealną 

bazą wypadową na Jurę Krakowsko-

Częstochowską, która jest jednym 

z najlepiej przygotowanych do 

aktywnego relaksu regionów w Polsce. 

Małgosia Mendelewska, 

Kamila Marzęcka, kl. Vc 
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Dzięki tej jednodniowej akcji udało 

nam się  wesprzeć dotychczasową zbiórkę 

elektrośmieci za KUPONY. Zbiórka staje 

się już naszą tradycją, którą staramy 

się corocznie kultywować. Zużyty sprzęt 

przynoszą nie tylko Uczniowie i ich 

Najbliżsi, przynoszą także mieszkańcy 

naszego osiedla oraz zaprzyjaźnione 

okoliczne instytucje, a nawet 

Parafia Św. Marii Magdaleny. 

W 

zbiórce koordynatorom dzielnie towarzyszył 

i pomagał p. Marcin Olczakowski (tata Ucznia kl. 

6d). Pomagały Ekoludki oraz Uczniowie kl. 3b 

i 3c. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Zapraszamy na stronę naszej szkoły 

https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text115/, 

gdzie można obejrzeć filmiki o zbiórkach 

surowców wtórnych w naszej szkole, które, 

przy współpracy z Uczniami Samorządu 

Szkolnego, Wolontariatu, Koła Dziennikarskiego 

oraz ich Opiekunami, przygotowały Ekoludki. 

    Monika Natkaniec   
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Pocztówka z odległej części Wszechświata 
 Bezkresne niebo, czyli Laniakea - tak po hawajsku brzmi nazwa naszego nowego domu, a mianowicie 
olbrzymiej gromady galaktyk, w której leży Droga Mleczna. Nazwa pasuje idealnie do miejsca, które pobudza 
wyobraźnię swoją potęgą. Teraz, gdy będziecie chcieli wysłać pocztówkę do swoich znajomych, 
zamieszkujących odległe części naszego Wszechświata, to powinniście na niej zawrzeć adres zwrotny: ..., 
Polska, Europa, Ziemia, Układ Słoneczny, Ramię Strzelca, Droga Mleczna, Grupa Lokalna Galaktyk, 
Supergromada w Pannie, Supergromada Laniakea. W odkrytej gromadzie, w 100 tysiącach galaktyk, znajdują 
się bowiem biliardy gwiazd, a cała supergrupa rozciąga się na odległość aż 520 milionów lat świetlnych. 
Astronomowie z University of Hawaii podjęli się zadania mającego na nowo określić miejsce przynależności 
naszej pięknej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. Bynajmniej nie było to proste zadanie, gdyż musieli oni 
przeanalizować 8 tysięcy galaktyk, pod względem ich zagęszczenia, kierunku ruchu i prędkości rozszerzania się 
Wszechświata. Na tej podstawie przygotowali diagram, na którym widoczne są galaktyki i strumienie ich 
przepływu po bezkresnej przestrzeni Wszechświata. Na pierwszy rzut oka wyglądają one jak koryta naszych 
ziemskich rzek lub sieć neuronalna w naszym mózgu, co możecie zobaczyć na powyższej grafice. Naukowcy 
chcą pójść jednak jeszcze dalej i zbadać oraz nazwać większą strukturę, w której leży nasza Supergromada 
Lokalna. 

 

Tyle gruzu… 
 

Wizualizacja autorstwa Tymka Borowskiego, która 
przedstawia ogromną ilość gruzu zniszczonej Warszawy. 
Miasto zostało doszczętnie zbombardowane przez 
Niemców w czasach II Wojny Światowej i Powstania 
Warszawskiego. Autor przedstawił ogromne zwały 
zgliszcz na tle współczesnych budynków stolicy. Według 
szacunków całość zebranego gruzu wynosiłaby aż 18 
milionów metrów sześciennych. Jest to ogromna ilość 
materiału, z którego mógłby powstać największy 
wieżowiec w Europie. Żeby zobrazować ogrom zniszczeń, 
twórca grafiki umieścił stos gruzu na tle największych 
budynków, takich jak Pałac Kultury i Nauki czy Marriott. 
Praca Tymka Borowskiego została zaprezentowana na 
wystawie „Warszawa w Budowie” i nosi tytuł  Gruz nad 
Warszawą 2015.    

 Jesteśmy tutaj 
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„Bajki na rzutnik - kto z nas nie pamięta tych wyjątkowych celuloidowych klisz. Kto z nas 

nie oglądał ich w dzieciństwie, tych historyjek niosących piękne przesłania i morały. Któż z nas 
nie pamięta klimatu bajek z rzutnika Bajka, Ania czy Jacek. Bajki z rzutnika i dzisiaj, pomimo 
upływu lat i pomimo tego, że już nikt ich nie produkuje, przyciągają uwagę najmłodszych. 
Zapewne łatwiej jest posadzić dziecko przed telewizorem przy bajce odtwarzanej z DVD. 
Ale bez względu na to jak dobra to będzie bajka nie 
zastąpi ona tego zaczarowanego świata statycznych 
obrazów i pozbawionych agresji mądrych treści 
wyświetlanych rzutnikiem w ciemnym pokoju na ścianie, 
gdzie lektorem jest mama lub tata. 
Drodzy rodzice, jeśli chcielibyście pokazać swoim 
dzieciom ten czarodziejski klimat, a nie macie rzutnika 
lub szukacie Waszych ukochanych bajek zajrzyjcie na 
strony serwisu http://www.diafilm.pl, może chociaż 
odrobinę przypomni Wam wasze dzieciństwo. Nie 
potrzebny Wam będzie tutaj projektor do bajek, aby 
pokazać je swoim dzieciom. Zwrot ku kliszom to nie tylko 
powrót do krainy dzieciństwa, lecz przede wszystkim 
świadoma kontestacja rzeczywistości pełnej pośpiechu, zgiełku i braku autentycznych relacji 
rodzinnych. Nieruchome obrazki rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz budują prawdziwe więzi 
wewnątrzrodzinne. Są świetną pomocą dydaktyczną.”  
O korzyściach płynących z celuloidowych bajek mówi Pan Jerzy Pniewski, mieszkaniec 
Józefowa, kolekcjoner i jeden z najlepszych znawców przedmiotu. Jego kolekcja liczy ok. 1900 
kliszy z bajkami i ponad dwadzieścia projektorów. 

„Projekcji celuloidowych bajek towarzyszy 
niepowtarzalna atmosfera. Sprzyja ona 
budowaniu prawdziwych więzi rodzinnych, 
tworzeniu dobrych relacji. W zabieganym 
świecie poczucie autentycznej wspólnoty staje 
się coraz bardziej deficytowe. Większość 
rodziców nie ma czasu lub sił na budowanie 
relacji z własnymi dziećmi. Dotyczy to 
zwłaszcza pracowników korporacji, ludzi 
goniących za karierą, awansem zawodowym 
i pieniędzmi. Najwygodniej jest posadzić 
dziecko przed komputerem lub telewizorem 
i mieć „święty spokój” po ciężkim dniu pracy. 

Zaznaczyć jednak należy, że nawet jeśli usiądziemy z dzieckiem przed telewizorem, to wspólne 
oglądanie  telewizji  nigdy  jednak  nie  wytworzy  głębszych  więzi.  Każdy z telewidzów bowiem 
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odbiera i przeżywa przekaz medialny indywidualnie, 
osobno. Szansę budowy prawdziwej wspólnoty dają 
natomiast rodzinne pokazy celuloidowych bajek. 
Dodatkowo, nieruchome obrazki niezwykle pobudzają 

 i rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Ogromny wpływ na 
niepowtarzalny klimat bajkowych projekcji ma ciemność. 
Dziecko skupia wtedy uwagę na wyświetlanym obrazie. 
Równie istotny jest miły głos lektora, w rolę którego 
wcielają się mama lub tata. Specyficzną atmosferę tworzy 
też ciepło emanujące z rzutnika, trzymanego przez 
dziecko na kolanach. Wszystko to rodzi klimat, którego 
nie da się opisać. Więź między dzieckiem a rodzicem staje 
się tak silna, że następnego wieczoru i jedno, i drugie 
czeka na kolejny wspólny pokaz.” 
„Drugi już rok z rzędu podczas ferii zimowych współorganizuję z warszawskim Muzeum 
Techniki pokaz bajek dla dzieci. Maluchy zwiedzające muzeum mają możność zajrzenia 
do specjalnego kącika, w którym wyświetlane są celuloidowe bajki. Dotychczas 
prezentowaliśmy adaptacje utworów Kornela Makuszyńskiego, ilustrowane przez, nieżyjącego 
już, wybitnego rysownika – Mariana Walentynowicza. Podobne inicjatywy mają miejsce nie 
tylko w Warszawie. W Toruniu brałem udział w spotkaniach z bajką organizowanych przez 
jedną z tamtejszych bibliotek. Identyczne imprezy odbywają się też w pewnej bydgoskiej 
kawiarni. Istnieje w Polsce kilka ośrodków, które pokazy celuloidowych bajek uczyniły 
istotnym elementem działalności kulturalno-oświatowej.”  
 

„Moja dewiza brzmi: Bajek z rzutnika czar ocalić od zapomnienia.”  
 
Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony diafilm.pl. Znajdziecie tam nie tylko artykuły o bajkach i rzutnikach, 
wywiady z Panem Jerzym Pniewskim czy galerię zdjęć, ale możecie także (po zarejestrowaniu się) obejrzeć 
kilkadziesiąt bajek przystosowanych do wyświetlania na ekranie komputera, a liczba ich ciągle rośnie. 

 
Diaskop (rzutnik przeźroczy lub krótko rzutnik) – urządzenie 

projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy (diapozytywów) 

na ścianie lub odpowiednim ekranie projekcyjnym. Rzutnik 

umożliwia prezentację, w powiększeniu, przeźroczy oświetlonych 

światłem przechodzącym. Ma on zastosowanie jako sprzęt 

dydaktyczny i rozrywkowy, lecz ze względu na coraz 

powszechniejsze użycie aparatów cyfrowych jest najczęściej 

wypierany przez projektory komputerowe umożliwiające rzucanie 

na ścianę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpośrednio 

z aparatów cyfrowych, komputerów lub innych urządzeń (np. 

tabletów) w zastępstwie wyświetlania generowanego przez nie 

obrazu na monitorze  

komputerowym. 
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W miejscowości Corleone 
Można dostać cios w przeponę 
Skłonność do tych czynów dziatki 
Wysysają z mlekiem matki 
Czyli mają to wpojone 

             Wisława Szymborska 
 

Wisława Szymborska 



 
                                                                                                                                             Bartek Cieszkowski, kl. Vd   
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Pewien chemik ze Świdnicy 
z nudów robił proch w piwnicy. 
Wyszedł dobrze? Wyszedł źle?  
Niecierpliwie sprawdzić chce… 
No i nie ma pół ulicy.     

 

 

Raz pewien lord z Hondurasu, 

Chadzał na spacer do lasu, 

Zbierał grzybki trujące, 

Co tam rosły na łące 

I rodzinę swą truł bez hałasu. 
(Sabina Kiełczewska z Poznania) 

 
 

Raz pewien rybak z Litwy, 
Lubił wyjeżdżać na bitwy. 
Żył tak sobie swawolnie, 
Że aż zginął na wojnie.  
Strasznie po nim płakały 
rybitwy. 
(Sylwia z Nowego Tomyśla) 
 
 
 

Pewien kanibal - zresztą seryjny 
siebie jeść zaczął - czyn utopijny? 
Skądże znów - jedynie tyle, 
że życia różne są style. 
Ten miał akurat styl konsumpcyjny. 
 

 
 

Pewien kucharz w mieście Krośnie 

Prał w swym garnku brudną pościel 

Kiedy przyszedł głodny klient 

Kelner podał mu pomyje: 

„to się właśnie jada w poście!” 

A może Wy spróbujecie polimerykować? 
Chętnie opublikujemy Wasze teksty. 
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Zapewne interesuje Was to, która osoba jest (lub była) najwyższa, 
najniższa, najchudsza lub najmądrzejsza. Jesteśmy wszyscy ciekawi tego, co 
Ziemia ma spisane w kronikach, aktach, na dyskach twardych komputerów 
itd., itp. Chciałabym przedstawić kilka (niezbyt poważnych) rekordów 
świata, jakie są udziałem ludzi. 

 

…
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Składniki: 
4 jajka 
1,5 szklanki cukru 
0,75 szklanki oleju 
2 szklanki maki 
2 szklanki startej marchewki 
2 łyżeczki cynamonu 
2 łyżeczki proszku 
   do pieczenia  
2 łyżeczki sody 
 
Jajka ubić z cukrem, dodawać mąkę z olejem, potem marchewkę 

i pozostałe składniki. Całość dobrze wymieszać. Piec w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni przez ok. 60 minut. 

Ciasto można polać lukrem, kremową polewą z sera białego lub posypać kruszonymi 

orzechami, albo ozdobić je płatkami z cukru przypominającymi marchewkę. 

Zosia Hałaj, kl. IVb 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,  

Zajęliśmy II miejsce :) :) 

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za współpracę 

podczas Kampanii Rowerowy Maj :) Gdyby nie Wasze 

zaangażowanie sukces nie byłby możliwy. Jeszcze raz 

pokazaliśmy, że STANOWIMY ZGRANY ZESPÓŁ !!! 

Jeśli chodzi o tzw. frekwencję rowerową, to w naszej szkole 

wyniosła ona 65,80% (szkoła na I miejscu miała frekwencję 

73,95%). Najlepszą klasą pod względem frekwencji rowerowej 

okazała się klasa IIIc (83,74%), co w rankingu wszystkich klas 

ze wszystkich szkół biorących udział w akcji dało jej 23. 

miejsce. Tuż za nią uplasowała się klasa Ia (83,57% - 24. 

miejsce), a następna klasa z naszej szkoły - Ic - z frekwencją 81,11% zajęła 37. 

pozycję. Rozdanie nagród uczniom, którzy przyjeżdżali przez całą kampanię na rowerze, 

hulajnodze, rolkach, deskorolce itp. nastąpi podczas uroczystego apelu. Pozdrawiam 

serdecznie gratulując wspólnej wygranej - 30 ROWERÓW!!! 
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Interpunkcja ratuje życie! 



 
XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       R e d a k c j a 

Mniam!!! 
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 Dobrze dobrana ilustracja 

 zwiększa efektywność 

 nauki języka obcego: 

 „Drogi pamiętniku, 

 dzisiejszy dzień nie 

 rozpoczął się szczególnie 

 dobrze.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego. 

Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów 

nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły, z okazji 

zakończenia roku szkolnego, składamy słowa podziękowania i życzymy 

wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z pracy na następny 

rok szkolny. 

Wszystkim życzymy udanych wakacji i powrotu do szkoły z radością 

oraz zapałem do dalszej pracy. 
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           … i żebyście, po wakacjach, nie byli …  



      

 
 

  …jak ten gość … 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozwiązanie KRZYŻÓWKI WAKACYJNEJ: WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 

 Rozwiązanie wykreślanki ze str. XIX: ŻNIWA 

    Rozwiązanie krzyżówki ze str. XX: KOLONIE 

 Rozwiązanie wykreślanki ze str. XX: BAŁTYK 

 

     


