
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubisz pisać? Rysujesz? Chcesz przeprowadzać wywiady? Marzysz o 

pracy dziennikarza? Piszesz opowiadania lub wiersze do szuflady? Przyjdź 

do nas! 

Poszukujemy chętnych do pracy w szkolnej redakcji. Zapewniamy 

dostęp do komputera, możliwość indywidualnej pracy, pogodną atmosferę 

oraz... sławę w naszej 293 (a może i na całych Bielanach?)! Przyjdź do nas, 

pisz dla nas, bądź z nami! 

 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Jan Jagiełło, Adam 

Wyszyński, Natalia Kluska, Anna Kalmus, Amelia Jędrzejczyk, Łukasz Szerszeń, 

p. Małgorzata Badeńska-Onyśk, p. Luiza Podgajna 

kontakt z Redakcją: gazetka.sp@wp.pl 

nasz adres w Internecie: https://sp293.edupage.org/text35/? 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie 

NR 5  MAJ/CZERWIEC 2018 

 

Cześć! 

To przedwakacyjne wydanie szkolnej gazetki, które możecie zabrać 

ze sobą nad morze, w góry, pod namiot… W każde miejsce, gdzie 

będziecie odpoczywali. Napisaliśmy dla Was o tym, dlaczego 

śmiech     bywa niebezpieczny, dlaczego orzechy wpływają na 

pracę mózgu i co to jest mnemotechnika. Znajdziecie tu też aż trzy 

wywiady z fantastycznymi ludźmi. Niektórzy z Was zdradzili nam swoje 

plany na lato, a inni powspominali ubiegłoroczne wakacje. Wszystko 

to i jeszcze więcej jest tuż przed Wami, więc… czytajcie! 

Szkolna redakcja dziękuje swoim Czytelnikom i wszystkim życzy 

udanych wakacji. Odpoczywajcie i bawcie się dobrze, abyście mieli 

co wspominać w przyszłym roku! Do zobaczenia we wrześniu! 

Redakcja 

 

 

https://sp293.edupage.org/text35/


„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 

płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”. 

J.I.Kraszewski 

26 maja w Polsce obchodzimy dzień Matki. Święto to jest wyrazem 

szacunku dla wszystkich matek, ma na celu okazanie naszym mamom 

szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. W tym 

dniu mamy są obdarowywane  laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju 

prezentami przez własne dzieci, te małe i duże. 

Tuż przed Dniem Mamy rozmawiamy z Panią Anetą Krzywicką, 

spełnioną mamą trójki dzieci: Marii, Krzysztofa i Stanisława. 

Redakcja: Witam Panią serdecznie. Na początku poproszę o króciutkie 

przedstawienie swoich dzieci. 

Pani Aneta: Dzień dobry. Moje dzieciaki to Krzysiek, Staś i Marysia. Krzysiek 

jest najstarszy jako 11-latek uważa, że jest „prawie” dorosły. Ośmioletni Staś 

ma zawsze rację, a Marysia – ciągle uśmiechnięta 3-latka i tak rządzi całą 

trójką. 

Redakcja: Proszę powiedzieć, jak udaje się Pani pogodzić obowiązki 

zawodowe z ciężką pracą, jaką jest macierzyństwo? 

Pani Aneta: Chyba najważniejsza jest współpraca oraz mnóstwo 

cierpliwości. I może przekonanie, że nie wszystko musi być idealne, a 

wystarczy, że bardzo się staramy. Dlatego czasami na obiad jest tylko zupa 

pomidorowa zamiast dwóch dań i deseru. 

Redakcja: Jak spędzają Państwo czas wolny? Co lubicie robić razem? 

Pani Aneta: Czas wolny nie kojarzy nam się tylko ze zorganizowaną 

wycieczką, wyjazdem czy wyjściem do kina. To codzienne bycie razem przy 

pieczeniu ciasta, oglądaniu i śmianiu się przy bajkach, jeździe na rowerze, 

książce czy przekomarzaniu się nawzajem. 

 

Pani Aneta: Dzieciaki dostarczają codziennie mnóstwo wrażeń! Pamiętam, 

jak powiedziałam chłopcom przez telefon, że będą mieli siostrę i takiego 

głośnego „NIE” wrzeszczącego w słuchawce nie usłyszałam już nigdy 

więcej, bo Marysia miała być przecież chłopcem! Myślę, że dziś nie 

zamieniliby jej nawet na kilku braci – ale do wszystkiego trzeba się 

przyzwyczaić… 

Redakcja: Jaką niespodziankę z okazji Dnia Matki wspomina Pani najmilej? 

Pani Aneta: Dzień Matki kojarzy mi się od zawsze z laurkami - zrobionymi 

własnoręcznie, początkowo niezdarnie z kilkoma kreskami, a potem z 

barwnymi ilustracjami i napisem „Kocham Cię, Mamo”- trzymam je 

wszystkie do dzisiaj. 

Redakcja: A jaka jest Pani mama? 

Pani Aneta: Oczywiście najlepsza na świecie! I zawsze ma czas, żeby 

porozmawiać i doradzić wtedy, kiedy najbardziej potrzeba. A dzieciaki by 

dodały, że gotuje najlepsze obiady na świecie. 

Redakcja: Zdradzi nam Pani, co sama przygotuje dla swojej mamy z okazji 

jej święta? 

Pani Aneta: Myślę, że odwiedzimy „babcię” z bukietem kwiatów i uściskamy 

ją serdecznie wszyscy razem. A to chyba najważniejsze. 

Redakcja: Pani największe marzenie związane z rodziną to… 

Pani Aneta: Żebyśmy zawsze byli blisko siebie - niekoniecznie w znaczeniu 

odległości, bo to się zmieni - ale żebyśmy byli sobie potrzebni i mogli zawsze 

na siebie liczy. No i oczywiście chętnie kiedyś zostanę babcią – w swoim 

czasie… 

Redakcja: Oczywiście życzymy spełnienia wszystkich marzeń. Serdecznie 

zapraszamy na piknik szkolny Dzień Rodziny, który w tym roku odbędzie się 

właśnie 26 maja. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pozdrawiamy 

całą Pani rodzinę. 

Pani Aneta: Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia podczas pikniku. 



    Jesteśmy dumni! Drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce w 

Mistrzostwach Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy dzieci w szachach. 

Już we wrześniu można było spotkać Pana Mariusza Senia nauczyciela 

plastyki,  grającego w szachy z uczniami. Tak to się zaczęło, a dzisiaj 

uczniowie jeżdżą  na zawody i osiągają sukcesy. 

Rozmawiamy z Panem Mariuszem o sporcie, jakim są szachy. 

Redakcja: Dzień dobry. Jakie były początki, kiedy zaczynał Pan naukę gry        

w szachy? 

Pan Mariusz: Był to czas szkoły podstawowej, 7 czy 8 klasa. Pierwsze szachy 

dostałem od mamy, a podstawowe umiejętności i doświadczenia 

zdobywałem w domu i szkole. Pamiętam pierwsze boje z kolegami i 

niekończącą się rywalizację z przyjacielem o nasz mistrzowski puchar. Pod 

koniec liceum zarzuciłem grę w szachy i wróciłem do nich już w trochę innej 

roli, gdy pojawiły się dzieci w mojej rodzinie. 

Redakcja: Czy jest to trudne? 

Pan Mariusz: Z nauką gry w szachy jest jak z każdą inną nauką. Jeśli ktoś 

chce, to osiągnie cel, jeśli nie, to marny trud. A jeśli już mam powiedzieć, co 

jest trudne, to z pewnością: dobrze grać w szachy, po arcymistrzowsku. 

Redakcja: Udało się Panu zdobyć jakieś nagrody? 

Pan Mariusz: Odpowiem z innej perspektywy niż określa to pytanie. 

Największą nagrodą było zobaczyć mojego najmłodszego syna, który w 

wieku trzech lat zagrał w turnieju i od tego czasu z uśmiechem zasiada do 

szachownicy.  

Redakcja: Porozmawiajmy o ostatnim turnieju. Kto brał w nim udział? 

Pan Mariusz:  Napawa nadzieją tytuł w „Naszych Bielanach”: SP 293 

najlepszą szkołą w szachach.  Wygraną w dzielnicowych eliminacjach do 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i udział w finale uważam za ważny i 

potrzebny sukces naszych dzieci. Przypomnę skład drużyny: Tomasz 

Rumiński z 5c, Bartosz Kozłowski z 4f, Łukasz Szerszeń z 5d i na czwartej 

szachownicy debiutantka Ania Wszoła z 6a. Skoro mówimy o drużynie  

szkolnej, to wspomnę  jeszcze trzy nazwiska  Klara Malinowska z 4b, Natalia 

Małota z 5b i nasz najsilniejszy szachista Szymon Kozłowski z 7c. Są to osoby, 

które zagrały w reprezentacji w tym roku szkolnym w bardzo udanych 

turniejach i liczę na ich obecność w kolejnych. 

Redakcja: Proszę powiedzieć, jak długo trwa taki mecz? 

Pan Mariusz: Partie rozegrane były tempem 15 minut na zawodnika na 

dystansie 7 rund plus niewielkie przerwy. Sumując, to około 3 godzin ciężkiej 

pracy głową. 

Redakcja: Co przed naszymi zawodnikami, jakie są plany na najbliższy 

czas? 

Pan Mariusz: W tym roku szkolnym turnieje drużynowe skończone. Jest 

możliwość zagrania indywidualnie w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i 

Mistrzostwach Mazowsza Juniorów, ale tylko dla zawodników warszawskich 

klubów szachowych. W szkole mamy dwóch: Szymona i Bartka Kozłowskich, 

którzy w latach ubiegłych regularnie grali w tych imprezach. Wracając 

jednak do drużyny, to myślę, że na pewno szkolny zespół (bądź zespoły, 

gdyż chodzi mi po głowie wystawienie dwóch ekip)pokażą się na 

Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych już w nowym roku szkolnym.  

Redakcja: Czy myślał Pan o zorganizowaniu po wakacjach dla uczniów 

zajęć? Pewnie są chętni do doskonalenia albo nauki od podstaw gry                     

w szachy. 

Pan Mariusz: Plany już zatwierdzone. Wraz z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego ruszamy z zajęciami dla klas 4-8. Planowane spotkania 2 razy w 

tygodniu plus turniej wewnątrzszkolny „Przerwa na szachy”. Dokładne 

godziny zajęć i formułę turnieju podam we wrześniu. 

Redakcja: Może jest coś, o czym warto naszym czytelnikom powiedzieć? 

Pan Mariusz: Chciałbym powiedzieć,  jak właściwie podchodzić do tej 

wspaniałej gry. Opisuje to rozmowa podczas partii między dwoma 

światowego formatu szachistami: M. Najdorfem i  I. Bolesławskim, jaka 

miała miejsce na turnieju w Zurichu w 1953 roku.  



Najdorf: Remis? 

Bolesławski: Nie! 

N. po pewnym czasie: Gra Pan na wygraną? 

B.: Nie! 

N.: A więc remis? 

B.: Nie! 

N.: Gra Pan na przegraną?! 

B.: Nie! 

N.: To czego Pan chce?! 

B.: Grać!!! 

 

I tego „Grać!” życzę wszystkim młodszym i starszym szachistom.  

Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Zwycięzcom gratulujemy i 

życzymy kolejnych sukcesów. 

Pan Mariusz: Dziękuję. 

Amelka z 5b. 

 

 

 

 

 

 

„Mieć ojca i przyjaciela w jednej osobie, największym skarbem dziecka”                                                                                

23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca, święto to jest wyrazem szacunku i 

wdzięczności wszystkim tatusiom. 

Rozmowa z Panem Dariuszem Szerszeniem, dumnym tatą trzech synów: 

Mateusza, Łukasza i Pawła. 

Redakcja: Witam Pana, proszę powiedzieć, co znaczą dla Pana słowa „być 

ojcem” i jak to jest być tatą trzech synów? 

Pan Dariusz: Być ojcem to znaczy być odpowiedzialnym za swoje dzieci, 

uczyć je właściwego postępowania, być dla nich przyjacielem, aby mogły 

zwrócić się do mnie z każdym problemem oraz  z każdą radością. Ale być 

ojcem to również wyznaczać  granice i być konsekwentnym w swoim 

postępowaniu. Bycie tatą trzech synów to ogromne szczęście, zwłaszcza 

gdy mamy podobne zainteresowania. To cudowne z własnymi dziećmi 

uprawiać ulubione sporty i mieć wspólne tematy, a w naszym przypadku 

tak właśnie jest. Czasem są sytuacje, że trzeba wspierać dziecko w jego 

zainteresowaniach kosztem drugiego, ale wtedy staram się uzasadnić 

swoją decyzję, aby to drugie zrozumiało i nie miało żalu do mnie ani do 

brata. 

Redakcja: Proszę w kilku słowach przedstawić synów. Jakie mają 

zainteresowania itp.? 

Pan Dariusz: Mój najstarszy syn to Mateusz, w tym roku skończy 14 lat, 

bardzo interesuje się motoryzacją, zwłaszcza amerykańskimi samochodami 

sportowymi typu muscle car. Drugi to Łukasz, który w tym roku skończy 12 

lat. Od kilku miesięcy jego pasją są szachy, w których ma już swoje pierwsze 

dobre osiągnięcia zdobyte na turniejach szachowych. Mój najmłodszy syn 

to Paweł, który w tym roku skończył już 8 lat i najbardziej lubi czytać książki. 

Wszyscy moi synowie mają również wspólne zainteresowanie, którym jest 

piłka nożna. 

Redakcja: Opowie nam Pan, jak lubicie spędzać  wolny czas razem? 

Pan Dariusz: Wszystko jest uzależnione od pory roku i pogody, ale 

najbardziej lubmy razem wychodzić do parku i grać w piłkę nożną, a gdy 



boisko jest zajęte, to w siatkówkę lub w koszykówkę. Lubimy też razem 

jeździć na rowerach po okolicy. Z Mateuszem dużo rozmawiam na różne 

tematy, a z Łukaszem i Pawłem grami wieczorami w szachy. 

Redakcja: W dzisiejszych czasach wszyscy dużo pracują. Jak godzi pan 

obowiązki zawodowe i rolę ojca? 

Pan Dariusz: W momencie, gdy pracownik staje się ojcem, musi sobie 

przeorganizować plan dnia tak, aby mieć wystarczająco dużo czasu dla 

swoich dzieci. Osobiście w swoich planach pozostawiam pewne rezerwy 

czasu, aby móc wesprzeć dziecko, gdy mnie potrzebuje, gdyż zdarza się, że 

dzieci w tzw. ostatniej chwili proszą o wytłumaczenie czegoś lub o pomoc 

przy rozwiązaniu jakiegoś zadania. Na przestrzeni czasu wypracowaliśmy 

sobie z dziećmi takie zasady, aby informowały mnie wcześniej o tym, że 

będą mnie potrzebować, wtedy i ja mogę wcześniej poprosić 

pracodawcę o wolny dzień lub wcześniejsze wyjście z pracy z powodów 

rodzinnych i  jest większa szansa, że taką zgodę otrzymam. Dobrze jest mieć 

takiego pracodawcę, który rozumie, jak ważne są relacje rodzinne i wtedy 

nie stwarza niepotrzebnych problemów, gdy pracownik potrzebuje zająć 

się rodziną. Ja w zamian daję z siebie więcej dla firmy, gdy jest taka 

potrzeba. Dlatego uważam, że uczciwość i wzajemny szacunek są 

korzystne dla obu stron i łatwiej wtedy godzić obowiązki rodzinne z 

zawodowymi. 

Redakcja: Jak wspomina Pan swoje dzieciństwo? 

Pan Dariusz: Wspominam dobrze. Byłem najmłodszy z rodzeństwa i, jak 

wiadomo, trochę przez resztę rozpieszczany. Wtedy było trochę inaczej, 

dzieci więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Ja osobiście dużo 

grałem w piłkę nożną i jeździłem z kolegami na rowerach po okolicy. A gdy 

spadł śnieg, to były sanki lub narty. Jak teraz patrzę na moich synów, to 

widzę, że lubią robić to co ja, gdy byłem w ich wieku . 

Redakcja: Najlepszy otrzymany prezent na Dzień Ojca to… 

Pan Dariusz: Dobre oceny na świadectwach moich dzieci. Są teraz w takim 

wieku, że budują podwaliny pod swoją przyszłość. Gdy widzę, że nie mają 

problemów z nauką i że na świadectwach są dobre wyniki, serce rośnie, 

ponieważ to, czego teraz się uczą, będzie im potrzebne w kolejnych 

szkołach, studiach i pracy zawodowej. 

Redakcja: A czy myślą już Państwo, jak będą obchodzić Dzień Dziecka? 

Pan Dariusz: Tak, mamy z żoną już pewne plany, które są takie, aby mimo 

ich różnorodności każde dziecko było zadowolone. 

Redakcja: O czym marzy tata trzech synów? 

Pan Dariusz: O tym, aby moi synowie żyli w zdrowiu, byli szczęśliwi, ukończyli 

dobre uczelnie i mieli wymarzoną pracę. 

Redakcja: Życzymy spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy za rozmowę 

i pozdrawiamy ciepło całą rodzinę. 

Amelka z 5b 

 

 

 

Natalia z 7e: Jadę na obóz Harry’ego Pottera.  Już byłam  kilka razy, jest 

tam tiara przydziału tak jak w Harrym Potterze. Nosimy szaty i różdżki. 

Gorąco polecam! 

Szymon z 7e: Jadę na obóz i spędzam wakacje z rodziną. 

Karolina z 7e: Jadę z rodzicami i bratem do Portugalii na trzy tygodnie. Po 

tym jadę do babci, a w środku sierpnia idę na koncert Eda Sheerana. 

Klaudia z 7e: Wyjeżdżam do Hiszpanii. Następnie będę spać i oglądać 

seriale. 

Dominik z 7e: W lipcu lecę do Włoch na dwa tygodnie. 

Kacper z 5b: pierwszy miesiąc w Hiszpanii pod Barceloną, później obóz i 

wstępnie lecę do Gruzji, a potem w domu. 



A przypomnijmy sobie, jak było w ubiegłe wakacje  

Byłam na koloniach z moją BFF i zamknęłyśmy się z kozami. Byłam również w 

Chorwacji z rodziną i do  pokoju wleciała nam ogromna cykada.                                                                                         

Anna P. 4B 

Byłam na wakacjach w Jastrzębiej  Górze. Codziennie chodziłam na plażę i 

jadłam lody. Dodatkowo byłam na obozie w Dąbkach i jeden chłopak 

huśtał się na kaloryferze, który odpadł od ściany i potem leciała brudna 

woda. 

                                                                           Zuzanna P. 4B                                                          

Byłam w Hiszpanii, a później w Polsce. Odwiedzałam kina, muzea, przede 

wszystkim warszawskie, a pod koniec wakacji  byłam w teatrze. 

                               P. Renata W.    

Byłam na obozie Harry’ego Pottera, mieszkaliśmy w zamku i mieliśmy 

zajęcia takie jak w Hogwarcie. 

Natalia R.  7B 

Podczas zrywania morw zobaczyłam całe stado czarnych wiewiór. 

Najpierw były trochę wystraszone, ale jak im dałam żołędzie, to się stały 

wesołe. 

                                                    Oliwia 1D  

Byłam na obozie harcerskim, na którym były trzy bardzo niebezpieczne 

burze, a podczas dwóch były ewakuacje. Na szczęście nikomu nic się nie 

stało, ale dwa namioty poległy wskutek wiatru. 

Marianna 7E  

Byłam nad Oceanem Atlantyckim, oglądałam żółte rekiny i karmiłam 

egzotyczne ryby. 

P. Anna J. 

       Dzień dobry w różnych językach  

Dzień dobry język polski 

Good morning 

[gud morning] 

język angielski 

Bonjour 

[bążur] 

język francuski 

¡Hola! 

[ola] 

język francuski 

Guten Morgen 

[guten morgen] 

język niemiecki 

Buongiorno 

[bondziorno] 

język włoski 

Dobré ráno 

[dobre rano] 

język czeski 

Hyvää huomenta 

[hywa huamenta] 

język fiński 

Labrīt 

[labrit] 

język łotewski 

Bună dimineaţă 

[buna diminaca] 

język rumuński 

Dobre jutro 

[dobre jutro] 

język słoweński 

Jó reggelt 

[ju ragalt] 

język węgierski 

Καλό πρωί 

[halo proi] 

język grecki 

Selamat pagi 

[salama pagi] 

język indonezyjski 

早上好 

[to ni hao] 

język chiński 

おはよう 

[ohajo] 

 

 

 

 

 



Dowcipy na wakacje 

  Pani tłumaczy dzieciom na lekcji:                                                               

Zimno sprawia, że rzeczy zmniejszają swoją objętość, a ciepło, że się 

rozszerzają. Proszę o przykłady.                                                                                                      

– Wakacje są dłuższe od ferii zimowych! 

  - Jasiu, jeśli powiem „Kąpię się w morzu”, to jaki to będzie czas?                                                                                                           

- Wakacyjny! 

 W środku lata Jasio pyta się mamę:                                                                                                                    

- Mamo, mamo! Czy mogę dać 2 złote temu panu, który stoi na ulicy i 

krzyczy?                                                                                                                          

- Dobrze. A co ten pan właściwie wykrzykuje?                                                       

- Lody śmietankowe! Lody! 

 Nad morzem rozmawiają dwaj koledzy:                                                        - 

Mój tata pływa w marynarce! – Chwali się jeden.                                                                                               

– A mój w kąpielówkach!  

 Idzie turysta przez góry. Spotyka bacę z owieczką na rękach.                                                                                               

- Baco, którędy do Zakopanego? – Pyta turysta.                                                                                                                                                                                                                  

– Potrzymajcie no łowieckę!  - Mówi baca.                                                                           

Turysta bierze na ręce owcę. Baca rozkłada ręce:                                                 

- Ni mom pojęcia! 

                                                                                          Ruda Kitka z 5c 

 Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 Pani pyta Jasia:   

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

  

Warto… 

Przeczytać…  

 Dla uczniów klas 0 – 3 polecam książkę Grzegorza Kasdepke pt. 

„Detektyw Pozytywka”.  Detektyw rozwiązuje niezwykłe problemy: 

KTOŚ chce otruć panią Majewską, KTOŚ podziurawił bezbronny 

latawiec i KTOŚ ukradł SKARPETKI! 

 Dla uczniów z klas 4 – 7 polecam książkę Joanny Olech pt. „Dynastia 

Miziołków”. Książka opowiada o przygodach naprawdę 

zwariowanej rodzinki (może to znacie?). Dwunastoletni Miziołek 

głowi się, jak namówić mamę na kupno szczura, czteroletnia 

młodsza siostra jest bardzo pojętna – uczy się brzydkich wyrazów, 

Mały Potwór pożera dzienniczki, a mama uczy się gotować! 

Obejrzeć…  

 Dla uczniów z klas 0 – 3 polecam film pt. „Proszę Słonia”. Dominik jest 

porcelanowym słoniem. Należy do małego chłopca, Pinia. Rodzice 

Pinia mają ten problem, że chłopiec mało rośnie. Każą mu więc 

łykać specjalne pigułki, które chłopiec potajemnie oddaje 

Dominikowi. Po jakimś czasie Dominik pod wpływem pigułek 

zaczyna rosnąć! 

 Starszym uczniom z klas 4 – 7 polecam film pt. „Wyspa złoczyńców”. 

Pan Samochodzik przyjeżdża na Wyspę Złoczyńców w celu 

odnalezienia zaginionych skarbów dziedzica Dunina. Pomagają mu 

weseli harcerze, a przeszkadza dziwny rybak, właściciel czarnej 

limuzyny i podejrzana dziewczyna, która śledzi go po nocach w 

lesie. 

 

 

 

 



Historia Dnia Ojca 

23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Tego dnia dajemy tatusiom drobne 

upominki, świąteczne przytulasy i co tam jeszcze. Ale jak to wszystko się 

zaczęło? 

Po raz pierwszy tatusiowie obchodzili swój dzień 19 czerwca 1910 r. w 

amerykańskim miasteczku Spotkane. Pomysłodawczynią tego dnia była 

Sonora Louise Smart Dodd. Chciała w ten sposób oddać hołd swojemu 

tacie, który po śmierci jej mamy samotnie wychowywał szóstkę dzieci. 

Z czasem Dzień Ojca zyskał na popularności. W 1916 r. przemówił prezydent 

Woodrow Wilson. W 1924 r. święto wprowadził do kalendarza prezydent 

John Calvin Coolidge Jr. Z kolei w 1972 r. prezydent Richard Nixon 

zatwierdził święto oficjalnym aktem prawnym. 

W Polsce po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono 23 czerwca 1965 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 

Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

Święta Zofija  kłosy rozwija. (15 maja)  

Niedługo trwa deszcz majowy, tyle, co łzy młodej wdowy. 

Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

grzmot w maju sprzyja  urodzaju  

Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. 

Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści. 

Czerwiec stały, grudzień doskonały. 

 

Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 

Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik panem.    

Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. 

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często 

naśladuje. 

 

 

 

 

 



Mnemotechnika, czyli wkuwaj szybciej 

Słowo mnemotechnika pochodzi z języka greckiego. Grecka tytanida 

Mnemozyna była boginią myśli i pamięci. Poniżej podałam kilka 

„mnemotechnik” . 

 Metoda haków – to wesoła i ciekawa metoda. Pomyśl, co Ci się 

kojarzy z cyfrą 1. Może laska? Jeśli na lekcji historii będziesz musiał 

zapamiętać jakąś datę, Ułóż zdanie z odpowiednich skojarzeń, np. 

datę 2.03 możemy zapamiętać jako „Łabędź lubi hula – hop z 

falbanką. 

 Komiksy i rysunki – ciekawe reguły i zasady możesz przedstawić w 

formie komiksu lub zabawnego rysunku. A może jakaś nazwa z 

czymś Ci się kojarzy? Co oznacza słowo „dzielna” w matematyce? Z 

czym ono może się kojarzyć? 

 Wiersze i rymowanki – wiersze i rymowanki pomagają 

zapamiętywać różne reguły, formułki i zasady, np. zasadę ochronie 

słuchu można wyrazić w rymowance: 

o Nasze ucho nie ma ochoty 

o słuchać, jak głośno startują samoloty. 

o Taki wierszyk łatwo jest zapamiętać i często go sobie 

powtarzać. 

 

 Łańcuch skojarzeń. Jeśli mamy zapamiętać datę, układamy z 

przyporządkowanych do danych cyfr słów krótkie opowiadanie. 

Najlepiej, aby było proste i fantazyjne, ponieważ człowiekowi 

łatwiej zapamiętywać niecodzienne sytuacje. Tej techniki można 

również używać do zapamiętania listy zakupów bądź ciągu 

przyczynowo-skutkowego, np. na lekcjach historii, poprzez tworzenie 

własnych skojarzeń z danymi faktami, zdarzeniami, przedmiotami.  

 Dla miłośników rysunku przewidziana jest metoda piktogramów, czyli 

ilustrowanie wszelkich pojęć, schematów, tekstów (przy nauce na 

pamięć).  

 Jeśli komuś podczas nauki potrzebny jest ruch, warto zastosować 

pantomimę, czyli wykonywanie ruchów przypominających dane 

słowo, zagadnienie. Często stosuje się ją w nauce zasad 

postępowania, np. na jezdni – zadaniem osoby uczącej się jest 

odegranie „scenki” przedstawiającej odpowiednie postępowanie 

przed wejściem na jezdnię. 

 Oprócz powyższych warto sięgać po znane wszystkim metody jak 

fiszki, memory, gra w skojarzenia, prowadzenie kolorowych notatek, 

powtarzanie na głos przepisywanych treści.  

 Najlepiej pracuje się, gdy stawiamy sobie określone cele na dany 

dzień, godzinę. Motywuje nas to do działania.  

 Nie wolno zapominać o przerwach w czasie nauki. Najwięcej 

informacji przyswajamy na początku oraz na końcu (zgodnie z 

efektem pierwszeństwa), dlatego warto z dużą częstotliwością robić 

sobie kilkuminutowe przerwy. Wtedy nauka będzie 

najefektywniejsza.   

Edyta, 

Studentka pedagogiki wczesnoszkolnej 

 

 

Wattpad aplikacja i strona internetowa do czytania, ale i publikowania 

amatorskich książek, o szeroko pojętej tematyce. Każdy użytkownik aplikacji 

ma możliwość komentowania, głosowania na cudze prace oraz 

rozmawiania z innymi użytkownikami, zarówno na publicznym forum jak i 

prywatnie. Autorzy mogą między sobą rywalizować brać udział w 

konkursach i wykonywać różnego rodzaju wyzwania. Wattpad dzieli swoje 

książki na kategorie takie jak: 

Akcja, Chiklit (kobiece książki skupiające się na głównych bohaterkach 

uciskanych przez społeczeństwo oraz starających  się pokonać swoje 

własne słabości), dla nastolatków, duchowe, fanfiction, fantasy, General 

fiction, historyczne, horror, humor, o wampirach, o wilkołakach, 

opowiadanie, paranormalne, poezja, przygodowe, romans, science fiction, 

Tajemnica\Thiller. 

Wattpad ułatwia znajdowanie osób o podobnych zainteresowaniach i 

pasjach przy zachowaniu dość wysokiego stopnia  prywatności jak na tego 

typu apkę. Z ciemniejszych stron wattpada: niestety aplikacja ma brzydką 

tendencję do usuwania nam nieopublikowanych książek lub zawieszania 

się w trakcie użytkowania, ale prawdziwi pasjonaci będą w stanie to 

przeboleć.    

 

 

 

 

 

 



Śmiech to zdrowie 

 

Wyróżnia się kilkanaście rodzajów śmiechu, jednak najbardziej popularny 

jest podział czterostopniowy: 

I uśmiech (ma działanie terapeutyczne, bo już po minucie zaczynają się 

wydzielać endorfiny) 

II chichot (nie poprawia zdrowia bo jest nerwowy) 

III śmiech (najzdrowszy, działa przeciwbólowo, odstresowuje, relaksuje i 

poprawia krążenie krwi) 

IV rechot (ma dobre działanie) 

 Śmiech to zdrowie, ale jak w każdej terapii, i w tej istnieją pewne 

przeciwwskazania: 

 Poważne choroby serca (Śmiech to duży wysiłek). 

 Astma (Głęboki śmiech może nasilać ataki duszności. Jednak 

nie należy z niego rezygnować bo dobrze wpływa na układ 

oddechowy i w ten sposób leczy astmę. Należy zachować 

umiar). 

 Osoby z nietrzymaniem moczu 

 Hemoroidy (Niewskazany śmiech intensywny) 

 Osoby świeżo po operacji (Zabliźniają się rany). 

 Przepuklina (W czasie śmiechu brzuch naciska na narządy 

wewnętrzne i może to pogorszyć stan zdrowia). 

 Grypa (W czasie śmiechu mogą zarazić inne osoby.) 

 Kobiety w ciąży(u nieznacznej ilości kobiet niestety może 

prowadzić do przedwczesnych porodów lub poronienia). 

 

 

 

Kolorowe peruki, mocny makijaż i 

czerwony okrągły nos. Do tego mnóstwo miłości 

i jeszcze więcej śmiechu. Clowni 

wchodzą na szpitalne sale, podśpiewują, 

recytują wierszyki i zarażają głośnym 

śmiechem chore dzieci. Taką terapię 

zapoczątkował w latach 60. XX wieku 

amerykański lekarz Hunter Cambell Adams 

(znany jako Patch Adams). Wolontariusze 

polskiej Fundacji Dr Clown, która od 1999 roku 

„leczy śmiechem”, pracują dziś w szpitalach w czterdziestu trzech polskich 

miastach, zwłaszcza na dziecięcych oddziałach onkologicznych i 

rehabilitacyjnych. 

„Minuta śmiechu przedłuża życie o godzinę” – chińskie przysłowie znajduje 

potwierdzenie w naukowych badaniach. „Gdy się śmiejemy, w organizmie 

zwiększa się wydzielanie endorfin, naturalnych opiatów, zwanych 

hormonami szczęścia, które redukują ból i odprężają. Śmiech sprawia, że 

głębiej oddychamy, a więc jesteśmy lepiej natlenieni, a krew krąży szybciej. 

Śmiech jest też świetną szczepionką dla naszego układu odpornościowego, 

stymuluje go i wzmaga produkcję limfocytów”. 

 

„Uśmiech to najkrótsza droga do porozumienia” 

Krecia Pataczkówna 

„Trzeba śmiać się, nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć nie uśmiechnąwszy się 

ani razu” 

Jean de La Bruyere 

 

„Najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się nie śmaiłeś” 

Nicolas de  Chamfort 

 

 

 



Nakarm swój  

Zastanawiasz się, jak poprawić pamięć i koncentrację? Wystarczy tylko 

sięgać po odpowiednie produkty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Mózg zbudowany jest głównie z wody i kwasów tłuszczowych, ale do pracy 

potrzebuje też glukozy, czyli cukru prostego. Chyba każdy wie, że słabo się 

myśli, gdy jest się głodnym. Na szybkość procesów myślowych będzie 

zatem wpływać m.in. dostępność „paliwa“, czyli poziom glukozy we krwi, 

ilość wypijanej wody i odpowiednie „cegiełki“ do budowy połączeń 

nerwowych. 

Sprawność mózgu zależy m.in. od szybkości przewodzenia impulsów 

nerwowych i efektywności wytwarzania nowych połączeń w ich 

strukturach. Neurony, czyli komórki układu nerwowego, przekazują impulsy 

szybciej, gdy są zbudowane w przeważającej ilości z kwasów tłuszczowych 

nienasyconych. Ich źródłami w diecie są przede wszystkim produkty 

pochodzenia roślinnego, takie jak orzechy, nasiona roślin oleistych, 

awokado oraz wytłaczane z nich oleje. Produkty zwierzęce dostarczają 

głównie kwasów tłuszczonych nasyconych, które poprzez swoją budowę 

chemiczną posiadają dość stałą konsystencję (np. tłuszcz w mięsie, smalec, 

masło). Aby sprawnie myśleć należy unikać w diecie produktów 

smażonych, fast foodów oraz tych z tłuszczem „utwardzonym“ na etykiecie. 

Z kolei wartościowym tłuszczem zwierzęcym jest tłuszcz zawarty w rybach 

morskich (np. śledziu, makreli czy łososiu). Znakomitym źródłem najbardziej  

korzystnych dla funkcjonowania mózgu kwasów omega-3 są: orzechy 

włoskie, nasiona chia i siemię lniane. W chwilach zmęczenia pamiętajmy 

też o prawidłowym nawodnieniu – jeśli siedząc w pracy lub szkole zdarzy Ci 

się być ospałym, mieć zmienny nastrój, szybko się irytować i… trochę 

wolniej myśleć, zacznij od kilku przysiadów oraz 1-2 szklanek wody. W końcu 

człowiek, a zwłaszcza jego mózg, składa się głównie z wody! 

Dwa przepisy na dobre, pożywne dania dla szarych komórek: 

 

Jajko sadzone z chlebem razowym:  

 

Składniki: 1 jajko, 1 kromka chleba razowego, sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: Rozgrzać patelnię i rozbić na niej jajko. Smażyć ok. 

5 minut do ścięcia białka. Położyć kromkę na talerzu, a na kromce położyć 

sadzone jajko. Przyprawić. 

 

 

Owsianka z borówkami:  

Składniki: garść jagód, 3 szklanki mleka, garść płatków owsianych. 

Sposób przygotowania: Podgrzać mleko tak, aby było ciepłe (ok. 6 minut 

na wolnym ogniu). Pokroić borówki. Do miski wlać mleko i wsypać płatki 

owsiane. Dodać borówki. 

Smacznego! 

Ania K. 

 

 



Wakacje radosne… ale bezpieczne! 

Już niedługo wakacje! Lato! Słońce! Morze! Góry! Wieś! Lody! Radość! 

Jezioro! Rodzinka! Plaża! Cola! Nie możemy jednak zapomnieć o zasadach 

bezpieczeństwa. Wiem, że są śmiertelnie nudne, ale musisz ich 

przestrzegać, jeśli nie chcesz  połowy wakacji spędzić w szpitalu. 

BEZPIECZNIE NAD WODĄ 

1. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez ratownika. 

2. Nie wchodź do wody zaraz po jedzeniu. 

3. Nie skacz na główkę do wody. 

4. Stosuj krem z filtrem. 

5. Nie zapominaj o czapce lub kapeluszu! 

6. Możesz wchodzić do wody tylko wtedy, gdy na plaży wywieszona 

jest biała flaga. 

7. Nie wywoź z nad morza pamiątek w postaci żywych żółwików, 

meduz i rybek. 

8. Nie buduj zamków na lodzie . 

BEZPIECZNIE W GÓRACH 

1. Nie wspinaj się podczas brzydkiej pogody. 

2. Nie zabieraj ze sobą plecaka, który przygniata do ziemi. Pakuj się z 

głową. 

3. Nie zrywaj roślin chronionych. 

4. Nie schodź ze szlaku. 

5. Ubieraj się stosownie do pogody. 

 

 

BEZPIECZNIE W MIEŚCIE 

1. Korzystaj z rowerów, deskorolek i hulajnóg ostrożnie. Pamiętaj o 

kasku. 

2. Podczas jazdy na rowerze korzystaj z dróg rowerowych. 

3. Baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Plac 

budowy nie służy do zabawy! 

4. Przechodź przez ulicę tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

5. Przechodź przez ulicę tylko na zielonym świetle. 

 

BEZPIECZNIE W LESIE 

1. Nie schodź ze ścieżek. 

2. Nie niszcz roślin. 

3. Nie przeszkadzaj zwierzętom. 

4. Nie zostawiaj śmieci. 

5. Nie hałasuj. 

6. Nie wywołuj wilka z lasu .  

 

 

 


