
 

 

 

 

 

Nowy Belęcin, maj 2022r. 

 

 

W numerze : 

-ciekawe wywiady z pracownikami naszej szkoły, 

- słów kilka o zbliżających się ważnych świętach, 

- kalendarz dni świątecznych, 

- nasze hobby, 

-humor szkolny… 

 

Redaktorzy: Andrzejewski Tomasz,  Dolacińska Klaudia, Grybska Amelia, Jańczak  Katarzy-

na, Kolańczyk Maja, Kowalczyk Wiktoria, Kozak Zuzanna, Kubera Lena, Majchrzycka Oli-

wia, Pacanowska Lena, Sfora Krystian, Sfora Wiktoria. 

 

Redaktor naczelny:  

Pani Marlena Skorupka 



Wywiad z nauczycielem, który za dnia jest cichy, miły i spo-

kojny, a nocami zawzięcie ogląda gale UFC… 

 czyli z Panem Mikołajem Patelką 
 

Dziś poprosiłyśmy o udzielenie wywiadu Pana Mikołaja Patelkę- nauczyciela wychowania fi-
zycznego oraz  informatyki.  
K.D. i O.M.:-Dzień dobry!  
M.P.:-Dzień dobry!  
K.D.:-Od kiedy pracuje Pan w naszej szkole?  
M.P.:-Pracę rozpocząłem od września 2009 roku, czyli w sumie pracuję tu już trzynaście lat.  
O.M.:-Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela?  
M.P.:-Tak wyszło, po prostu lubię sport i znalazłem studia w tym kierunku, szybko też znala-
złem pracę w Nowym Belęcinie.  
K.D.:-Czy zapadło Panu w pamięci jakieś szczególne wspomnienie ze szkoły?  
M.P.:-Na pewno liczne zawody sportowe i również liczne sukcesy w piłce nożnej chłopaków 
oraz dziewcząt w siatkówce.  
O.M.:-Czy pamięta Pan swoje początki? Pierwszą przeprowadzoną lekcję?  
M.P.:-Pamiętam swoją pierwszą klasę, którą uczyłem wychowania fizycznego, był to rocznik 
z 1999 roku.  
K.D.:-Co w pracy w szkole sprawia Panu największą radość?  
M.P.:-Tak szczególnie - to ostatni dzwonek przed wakacjami (śmiech), a tak na poważnie to 
przede wszystkim cieszą mnie sukcesy moich podopiecznych, zarówno te sportowe, jaki i te 
w nauce. Cieszą także spotkania z absolwentami, którzy miło wspominają czas spędzony 
w naszej szkole. 
O.M.:-Co Pan najbardziej ceni w uczniach?  
M.P.:-Najbardziej cenię w uczniach to, kiedy są ciekawi świata oraz pragną się rozwijać.  
K.D.:-Co skłoniło Pana do nauczania W-F oraz informatyki, bo to są jednak dwa zupełnie róż-
ne przedmioty?  
M.P.:-Zawsze lubiłem aktywność fizyczną, lecz interesowały mnie także komputery (ogólnie 
technologia).  
O.M.:-Ma Pan jakieś ciekawe zainteresowania, którymi chciałby się z nami podzielić?  
M.P.:-Interesuję się tym, co dzieje się na świecie, nowinkami technologicznymi, medycyną, 
wydarzeniami sportowymi oraz oglądam nocą gale UFC.  
K.D.:-Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?  
M.P.:-Zdecydowanie moją ulubioną dyscypliną sportu jest siatkówka.  
O.M.:-Czy ma Pan jakiegoś ulubionego zawodnika z tej dyscypliny?  
M.P.:-Myślę, że nie mam ulubieńca. Natomiast interesuje mnie cała nasza reprezentacja.  
K.D.:-Czy będąc w naszym wieku chętnie chodził Pan do szkoły?  
M.P.:-Do szkoły chodziłem chętnie, lecz wstawanie wcześnie nie raz mnie pokonywało. Naj-
bardziej lubiłem zajęcia z informatyki oraz wychowania fizycznego.  
O.M.:-Jakie jest Pana motto życiowe?  
M.P.:-Moje motto to:  “Słuchaj siebie i rób to, co uważasz za słuszne”. 
K.D. i O.M.:-Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu  
M.P.:-Również dziękuję. 



Wywiad z Panią, dla której książki, nordic walking i nowinki makijażo-
we nie mają tajemnic…. 

czyli z Panią Iwoną Jędrowiak 

 
 

Zuzanna Kozak:-Na rozmowę z nami zgodziła się dziś Pani Iwona Jędrowiak, sekretarz szkoły  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie. Będziemy 
rozmawiać o pracy i o planach Pani Iwony. 
Wiktoria Kowalczyk: -Na początek pierwsze pytanie: Kim chciała Pani zostać przed podję-
ciem pracy w naszym szkolnym sekretariacie?   
Iwona Jędrowiak: -Jak byłam dzieckiem, zawsze chciałam zostać bibliotekarką chyba dlate-
go, że uwielbiam czytać książki. 
Z.K: -Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 
I.J: -Około 14 lat. 
W.K: -Lubi Pani swoją pracę?   
I.J: -Bardzo! 
Z.K: -Na czym polega Pani praca? 
I.J: -Moja praca jest bardzo wszechstronna. Prowadzę akta pracownicze, zajmuję się również 
wszystkimi sprawami uczniowskimi, obsługuję e-dziennik, sekretariat, SIO i wiele innych 
programów, u mnie drukowane są też m. in. świadectwa. Moim obowiązkiem są również 
wszystkie sprawy organizacyjne oraz zamówienia.   
W.K:  -Która z tych czynności jest najtrudniejsza, a którą lubi Pani najbardziej? 
I.J:  -Strasznie nie lubię czynności kadrowych, za to w sprawach organizacyjnych, czuję się 
jak ryba w wodzie. 
Z.K:  -O sekretarce często mówi się, że jest “prawą ręką dyrektora”. Czy Pani zdaniem to 
słuszne stwierdzenie?   
I.J: - O to trzeba zapytać Pana dyrektora . 
W.K:  -Czy pamięta Pani jakieś śmieszne sytuacje/zdarzenia związane z Pani pracą?   
I.J:  -Nie wszystkie nadają się do publikacji, ale pamiętam jak kiedyś przyszła do mnie dziew-
czynka z szóstej klasy i zadzwoniła do mamy z pytaniem: “Gdzie w plecaku mam zeszyt z j. 
polskiego?” 
Z.K:  -Co Panią skłoniło do pracy w szkolnym sekretariacie?   
I.J:  -Skończyłam studia ekonomiczne i chyba to sprawiło, że postanowiłam starać się o pra-
cę w szkole. 
W.K:  -Jakie ma Pani zainteresowania?   
I.J:  -Moim największym zainteresowaniem są książki. Lubię też śledzić nowe trendy makija-
żowe. 
 



Z.K: - Co lubi Pani robić w wolnym czasie?   
I.J:  -Jak już mówiłam uwielbiam czytać książki, każdą wolną chwilę poświęcam 
dobrej lekturze. 
W.K: -Czy lubi Pani podróżować? 
I.J:  -Lubię, ale nie za długo i nie za daleko. 
Z.K:  -Była już Pani za granicą? 
I.J:  -Tak, co roku odwiedzam Niemiecką Fuldę, lubię też Pragę. 
W.K: - Jest Pani aktywną kobietą? Może trenuje Pani coś, uprawia jakiś sport? 
I.J:  -Tak, staram się ćwiczyć 5 razy w tygodniu. Fitness i dodatkowo nordic wal-
king. 
Z.K:  -Jak widzi Pani swoją przyszłość? 
I.J:  -Staram się nie wyobrażać sobie przyszłości, cieszę się każdym dniem.   
W.K:  -Na koniec chciałabym zapytać jeszcze, czy chce Pani przekazać naszym 
czytelnikom coś szczególnego? 
I.J:  -Najlepiej może przytoczę słowa, które powiedziała Mae West:  „Żyje się 
tylko raz, a jeśli robisz to dobrze, raz wystarczy”. 
Z.K:  -Dziękujemy, że znalazła Pani czas na rozmowę. 
W.K:  -Cieszymy się, że mogłyśmy z Panią porozmawiać na te wszystkie tematy. 
Życzymy miłej pracy i czerpania przyjemności z pracy w tej szkole. 
I.J:  -Ja również dziękuję za rozmowę. 



Wywiad z nauczycielką, która lubi oglądać filmy  

kostiumowe i historyczne, spacerować z kijkami   

i spotykać się z koleżankami…. 

czyli z Panią Reginą Dubicką. 
 

Katarzyna Jańczak: - Czy od zawsze chciała Pani być nauczycielką? Było to Pani marzenie z 

dzieciństwa czy spontaniczny wybór?  

R.D: - Raczej spontaniczny wybór.  

W.S: - Jak zaczęła się Pani przygoda z nauczaniem?  

R.D: - Po maturze dokumenty złożyłam do Studium Nauczycielskiego w Lesznie, jednak za-

miast do szkoły się uczyć, poszłam do pracy uczyć. Do zmiany decyzji przyczynił się były dy-

rektor naszej szkoły, pan Heliodor Kostaniak, który poprosił mnie, abym od września rozpo-

częła pracę w szkole. Uczyłam w klasie III (wówczas było to nauczanie początkowe i był po-

dział na przedmioty) oraz wychowania muzycznego w starszych klasach. 

K.J: - Jak kiedyś wyglądały zajęcia, ile trwały, jakich przedmiotów uczono? 

R.D: - Lekcje przebiegały podobnie jak teraz, trwały 45 minut, przerwy trwały 10 minut, by-

ła jedna duża przerwa. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 7.05 i trwały do godz. 16.00. Dzieci 

z klas I-III przychodziły do szkoły na godz. 11.00. Uczyliśmy czasami po 10 godzin dziennie. 

Szkoła mieściła się w trzech budynkach. Łącznie było 5 sal lekcyjnych. Uczyło 9-10 nauczy-

cieli i była jedna pani sprzątaczka. Niektóre przedmioty zmieniały swoje nazwy np. zajęcia 

praktyczno- techniczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, środowisko spo-

łeczno-przyrodnicze. Od klasy V był język rosyjski. Nie było w szkole religii, informatyki. 

W.S: - Co do tej pory zmieniło się w naszej szkole? 

R.D: - Pracuję w tej szkole 39 lat jako nauczyciel, ale pamiętam ją jeszcze z czasów, gdy by-

łam uczennicą i mogę powiedzieć, że zmieniło się bardzo dużo. Zmiany zaczęły się od budo-

wy nowej szkoły, później powstało miasteczko rowerowe, sala komputerowa i sala gimna-

styczna. Powstał plac zabaw dla dzieci, wyrósł piękny lasek, parking, 3 boiska sportowe. W 

klasach pojawiły się nowe sprzęty elektroniczne, które zastąpiły papierowe dzienniki, czar-

ną tablicę i kredy. Warunki pracy nauczyciela i ucznia polepszyły się w bardzo dużym stop-

niu. Bardzo dobrze pamiętam czasy, gdy w klasach były piece kaflowe. Uczniowie rano roz-

palali ogień, czasami było tak zimno, że mieliśmy ubrane kurtki i rękawiczki. Ubikacje znaj-

dowały się na zewnątrz, a woda w studni. Ale mimo takich warunków pracy, najmilej wspo-

minam moje pierwsze lata pracy w tej szkole. Może dlatego, że miałam 19 lat... 



K.J: - Czy praca z dziećmi sprawia Pani przyjemność? 

R.D: - Oczywiście, lubię swoją pracę. Praca z dziećmi sprawia mi przyjemność, daje mi wiel-

ką satysfakcję, a największą przyjemność sprawia mi uśmiech dziecka. 

W.S: - Jakie śmieszne sytuacje zdarzały się w naszej szkole? 

R.D: - Na pewno śmieszne sytuacje się zdarzały, ale żadna nie przychodzi mi do głowy, by ją 

Wam opowiedzieć 

K.J: - Po wieloletniej pracy na pewno znalazła pani wiele cennych wskazówek dotyczących 

wychowania uczniów. Czy mogłaby nam pani jakąś zdradzić? 

R.D: -Jeśli chodzi o wychowanie, to zasady ciągle się zmieniają. To, co kiedyś uważano za 

dobre, dziś jest nie do przyjęcia. Uważam jednak, że wychowanie wiąże się z cierpliwością. 

Należy dużo rozmawiać z dzieckiem, spokojnie wysłuchać je, udzielać wskazówek. Przy tym 

należy być konsekwentnym. 

W.S: - Czym zajmuje się pani w czasie wolnym? 

R.D: - W czasie wolnym lubię oglądać filmy kostiumowe i historyczne, spacerować z kijkami 

i spotykać się z koleżankami. 

K.J: -Za czym najbardziej będzie pani tęsknić po odejściu z tej szkoły? 

R.D: -Nie wiem. Myślę, że może za 3 lata udzielę Wam odpowiedzi na to pytanie 

W.S: - Co chciałaby Pani przekazać zarówno nauczycielom jak i uczniom? 

R.D:- Posłużę się cytatem: “Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Za-

angażuj mnie- to się nauczę”.                   -Benjamin Franklin 

K.J: - Jakie ma Pani plany na przyszłość? 

R.D: - W najbliższym czasie zamierzam zwiedzić Kopenhagę i pierwszy raz w życiu polecieć 

samolotem. Potem planuję spędzić kilka dni nad morzem, pobyć trochę z wnukiem i we 

wrześniu rozpocząć kolejny rok w szkole z pierwszą klasą.  

K.J i W.S: - Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i życzymy spełnienia 

wszystkich marzeń.  

R.D: Również dziękuję! 



Dzień Matki 

 

 

Kiedy i gdzie powstał Dzień Matki? 

Zwyczaj ten pojawił się w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „Niedziela u Matki”. Po-

czątkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modlitwy w najbliższej katedrze, a 

po modlitwie odwiedzano Mamy na wspólnym obiadku.  Dzień, w którym obchodzono to 

święto, był dniem wolnym od pracy. Do tradycji należało składanie Matce podarunków, 

głównie kwiatów i słodyczy. 

Kiedy obchodzimy Dzień Matki? 

Nie we wszystkich krajach obchodzimy te święto w tym samym dniu.  Dzień Matki w Polsce 

obchodzimy  oczywiście 26 maj od 1914r. Wtedy to najprawdopodobniej zostało ono ob-

chodzone po raz pierwszy w naszym kraju. Ale np. w Niemczech dzień ten obchodzony jest 

8 maja, aż w  63 krajach na całym świecie Mamy świętują w drugą niedzielę maja, 10 maja 

świętują Mamy w Meksyku, we Francji, w Tunezji oraz w Szwecji Dzień Mamy wypada w 

ostatnią niedzielę maja, zaś w Hiszpanii Dzień Matki świętuje się z kolei w pierwszą niedzie-

lę maja. 

Jak obchodzone jest święto w różnych państwach? 

Każdy kraj ma swoją kulturę i zwyczaje, dlatego czasem obchodzenie różnych świąt różni się 

od innych. W Polsce z okazji tego święta, nasze Mamy obdarowujemy kwiatami, laurkami 

oraz różnymi rodzajami prezentów. We Włoszech Dzień Matki obchodzimy w drugą niedzie-

le maja. Włochy to naród bardzo mocno kojarzony z rodziną i tradycją. Tego dnia wszystkie 

dzieci spotykają się, by złożyć życzenia na Dzień Matki i podziękować najważniejszej osobie 

w swoim życiu. Tego dnia dzieci nie pozwalają swoim Mamom na prace domowe. Właśnie 

dlatego świąteczny obiad najczęściej jada się w restauracji. 

Jaki prezent na Dzień Matki? 

Na pewno każdy z nas miał problem z wymyśleniem prezentu dla Mamy. Dzisiaj podam 

Wam kilka pomysłów, które może kiedyś wykorzystacie, ale pamiętajcie najlepsze prezenty 

są prosto z serca, nie muszą być drogie ani duże. Jednym z prezentem, które na pewno 

ucieszy każdą Mamę  byłoby spędzenie ze swoją Mamą najwięcej czasu jak to możliwe. 

Spędźcie ten czas tak, żeby Wasza mama zapamiętała jak najlepiej. A oto  propozycje: 

 



Wyjdźcie razem na spacer. Na pewno nie macie czasu spotkać się ze sobą i porozmawiać 
w środku tygodnia. Tym razem niech będzie inaczej! Kupcie sobie lody albo po prostu za-
parzcie ulubionej herbatki i porozmawiajcie ze sobą. 
 -Zaproś Mamę na obiad. W Dzień Matki wyciągnij Mamę z kuchni i zaproś do restauracji, 
a może sam/ sama przygotujesz tego dnia coś pysznego?- niech poczuje, że to Jej święto. 
- Obejrzyjcie razem film. Zróbcie razem domowy popcorn i oglądajcie np. „Pretty Woman” 
- chyba nie ma Mamy, która nie lubi tej komedii romantycznej. 
- Postawcie na aktywny wypoczynek: przygotujcie rowery i trasę objazdową. Sport zbliża 
ludzi i pobudza organizm, a lepsza kondycja, to lepsze samopoczucie. 
-Zorganizuj domowe SPA. W Dzień Matki warto pokusić się o miły gest i sprawić Mamie 

przyjemność zorganizowaniem domowego SPA, zabiegiem manicure czy pedicure. 

 

Na pewno każdą Mamę ucieszy wiersz napisany specjalnie dla Niej i o Niej.  Oto kilka wier-

szy napisanych przez uczniów naszej szkoły. Może te wiersze zachęcą też innych do napisa-

nia swojego wiersza dla swojej Mamy…. 

 

Dziś dla Ciebie Mamo 

piszę wiersz, 

dziś dla Ciebie Mamo  

pada deszcz.  

Dla Ciebie Mamo 

świeci słońce,  

dziś dla Ciebie Mamo 

te dni tak gorące.  

Dla Ciebie Mamo  

uśmiechnięte nasze twarze,  

i o wspólnie spędzonym czasie 

każdego dnia marzę.  

Dziś kochana Mamo 

Twoja twarz też się śmieje,  

a wszystko co najlepsze,  

z Tobą się dzieje.   

                                     Zuzanna z kl. VIII 

 

 

https://polki.pl/przepisy/przekaski,jak-zrobic-popcorn-w-garnku-w-3-smakach-karmelowy-solony-z-parmezanem,10433484,artykul.html


Dziś jest Dzień Mamy  

wiedz, że bardzo Cię kochamy! 

Od malutkiej mnie wspierałaś, 

mimo fochów zawsze mi pomagałaś. 

Pierwszy kroczek w końcu dałam 

wtedy uśmiechniętą Cię widziałam. 

Zabawy, wygłupy, smutne chwile  

zawsze byłaś przy mnie- to bardzo miłe. 

Byłaś i jesteś zawsze, gdy Cię potrzebowałam,  

ze mną tatę zawsze obgadywałaś. 

W pozytywnym stylu rzecz jasna, 

bo jego radość,  to sama satysfakcja. 

Pierwsze oceny w szkole dostawałam 

i dla Ciebie się nigdy nie poddawałam. 

Do komunii mnie uczesałaś                                                                                                                                                                 

i  humorek na resztę dnia zafundowałaś. 

Teraz do egzaminów się szykuję  

dam z siebie wszystko-obiecuję! 

Każdy nasz wspólny moment w życiu sobie cenię,  

gdy się kłócimy- gryzie mnie sumienie. 

Gdy się uśmiechasz- serce mnie gila,  

bo jesteś psychicznie bardzo silna.  

Gdy w Twoim pokoju sobie potańcuję, 

wchodzisz do pokoju i widzisz jak świruję. 

Na więcej wspólnych chwil mam nadzieję, 

bo taka Mama to marzenie. 

Za wszystko Ci dziękuję Mamo!!! 

                                         Wiktoria K. z kl. VIII 



Kochana Mamo! 

W dniu tego szczególnego święta,  

Dnia Mamy chciałabym Ci podziękować za to, 

że mnie wspierasz, wierzysz we mnie,  

za to, że nauczyłaś mnie chodzić, mówić,  

a szczególnie za to, że jesteś tutaj ze mną.  

Chciałabym Ci też życzyć z całego serduszka  

zdrowia, szczęścia i dużo uśmiechu na co dzień.  

Pamiętaj, że jesteś najlepszą Mamą na świecie.  

Twoja ukochana córka. 

                                                       Lena P. z kl. V 

 
Moja mama jest kochana, 
Już od rana roześmiana, 
bo szykuje nam śniadania. 
Spieszy się by zdążyć z wszystkim, 
Dać nam uśmiech i uściski. 
Dziś ja składam jej życzenia, 
Dużo szczęścia i radości, 
Aby uśmiech na jej twarzy zawsze gościł. 
 
                                                  Marcel z kl. V 
 

Dziękuje Ci za to,  

że nosiłaś mnie przez wiele miesięcy w swoim brzuszku, 

za to że wiele mnie nauczyłaś, 

za to, że pomagasz w trudnych sprawach, 

i zawsze mnie wspierasz.  

Ochraniasz mnie przed niebezpieczeństwem, 

dajesz mi dobre rady, 

pocieszasz mnie w trudnych sytuacjach. 

Jestem Ci bardzo  wdzięczny. 

Wiem, że nie zawsze  jestem posłuszny,  

ale Cię Kocham najbardziej jak potrafię! 

                                                       Tojax z kl. V 



Kocham Cię Mamo za Twe bajki.  

Kocham Cię Mamo i daję serce mojej kochanej Mamie.  

W dniu Twojego świetna chciałam Ci powiedzieć,    

że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!  

Maja Mama jest jak wiosna, taka piękna i radosna. 

Kocha mnie, ja o tym wiem i ja mamo kocham Cię. 

Dziękuję Ci Mamo,  

za Twoje serce, troskę i  dobroć.  

Dziękuję, że mnie mądrze i z miłością  wychowałaś.  

Za wszystkie Twoje trudy i starania składam Ci dzisiaj serdeczne podziękowania. 

Mamusiu jedyna, przyjmij  szczere życzenia.  

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.  

Niech życie ulata wśród ciągłej radości.  

przy blasku promiennym–nadziei i miłości. 

                                           Weronika z kl. V 

 

Moja Kochana Mamo! 
 
To Ty mnie Kochasz, 
to Ty mnie urodziłaś,  
to Ty mnie wychowałaś,  
to Ty mnie trzymałaś na rękach, 
to Ty mnie uczyłaś chodzić, mówić…. !!!  
Więc dziś  ja Ci daję moje  serce. 
Kocham Cię i dziękuję Ci za wszystko… 
( także za to, że pozwoliłaś pofarbować mi  włosy 2 lata temu) . 
Kocham Cię!! 
                                                   Szymon.D  z kl. V 
 

 



Kochana Mamo! 
Dziękuję Ci za to, 
że przez te całe dziewięć miesięcy nosiłaś mnie w swym brzuchu, 
dziękuję Ci, że przez te wszystkie lata mojego życia 
byłaś przy mnie i mnie nauczyłaś chodzić, jeść i wiele innych rzeczy. 
Moja kochana Mama jest najlepsza, 
bo każdego dnia stoi przy mnie i mnie chroni swoim serduszkiem.  
Kocham Cię Mamo z całego mojego serca. 
Dziękuję!!!... 
                                                                Wiktor z kl. V 

 
Kochana Mamo,  
dziękuje Ci za wszystko co dla mnie zrobiłaś. 
Za to, że codziennie rano wstajesz, abym nie poszła do szkoły bez śniadania.  
Za to, że wspierasz mnie w mojej pasji.  
Za to, że codziennie motywujesz mnie do nauki.  
Dziękuje za miłość, którą mnie otaczasz.  
Dziękuje za wsparcie, kiedy nie czuje się zbyt dobrze.  
Dziękuje za to, że jesteś przy mnie.  
Przepraszam, że nie zawsze Cię słucham.  
Podziwiam Cię za to, że jesteś Moją Mamą. 
                                                                             Maja z kl. V 

 
 

Kochana Mamo! 

To Ty mnie nosiłaś dziewięć  miesięcy pod swym sercem. 

To Ty chronisz mnie przed złem. 

To Ty pomagasz, gdy jest mi źle. 

Kochana Mamo! 

Gdy ból mi doskwiera, 

Ty zawsze go czujesz, 

wtedy swym uśmiechem zawsze mnie odratujesz. 

Kochana Mamo! 

Dziękuję Ci za to,  

że zawsze przy mnie jesteś. 

                                                                     Amelia G. z kl. V 



 

„Dzień Dziecka” to Międzynarodowe Święto Wszystkich Dzieci na całym świecie. Niezależ-

nie od kultury, religii i tradycji w każdym kraju obchodzi się to święto. Państwa na różne 

sposoby celebrują ten wyjątkowy dzień, który nie zawsze jest obchodzony 1 czerwca. W po-

niższym artykule chcę Wam przedstawić jakie inni rodzice z różnych  krajów przygotowują 

niespodzianki dla swoich pociech. Może zainspiruje to niektórych do spędzania tego święta 

inaczej niż zwykle? 

Przykładowe kraje i ich daty świętowania „Dnia Dziecka” 

 

 
 

Tradycje i zwyczaje w wybranych krajach świata. 

 

Chiny jako pierwsze zaczęły świętować „ Dzień Dziecka”- było to w roku 1926, kiedy 

to podpisano Międzynarodową Deklarację Na Rzecz Dobra Dzieci. Tego dnia w Chinach 

dzieci nie mają zajęć szkolnych, mogą ten dzień spędzić z rodziną, która obdarowuje je pre-

zentami i ręcznie robionymi kartkami z życzeniami.    

. 

Kraj Data obchodów „Dnia dziec-
ka” 

Chiny, Czechy, Słowacja, 
Ukraina, Polska……. 

1 czerwiec 

Turcja 23 kwiecień 

Włochy, Niemcy 20 wrzesień 

Egipt, Irlandia, Kanada 20 listopad 

Japonia 5 maj „Dzień Chłopca” 

  3 marca „Dzień Dziewczynki” 

Indie 14 listopad 

Argentyna 2 niedziela sierpnia 

Australia 4 środa października 

Węgry ostatnia niedziela maja 

Francja 6 stycznia „Dzień Rodziny” 

Nasze święto 



Podobnie jak w Chinach, w Polsce także nie ma zajęć lekcyjnych –w czasie kiedy po-

winny być lekcje, są zazwyczaj organizowane zawo-

dy sportowe oraz różnego rodzaju gry i zabawy dla 

dzieci. Dla młodszych dodatkowo organizowane są 

różnego rodzaju atrakcje np. zapraszany jest zespół 

animatorów czy teatrzyk. W domu rodzice także 

starają się spędzić czas ze swoimi pociechami. Za-

bierają je do kina, do parku trampolin, na lody czy 

pizzę.  Tego dnia bardzo często organizowane są 

festyny na świeżym powietrzu. W większych mia-

stach odbywają się pokazy cyrkowe i przyjeżdżają karuzele. Wybór jak spędzić ten dzień 

zależy od upodobań dzieci. Niektórzy obsypują dzieci drobnymi upominkami czy też do-

datkowym kieszonkowym.  

 

 

 

Ciekawym pomysłem wykazuje się Francja. W tym kraju „Dzień Dziecka” został za-

stąpiony świętem całej rodziny i nosi nazwę „ Dzień Rodzi-

ny”.  Tego dnia wypiekane są ciasteczka z wróżbami, a dzieci 

noszą papierowe korony na głowach. 

We Włoszech do dzieci przychodzi dobra wróżka, która wy-

glądem przypomina wiedźmę i przynosi słodycze. Słodycze 

otrzymują tylko grzeczne dzieci. Dla niegrzecznych ma wę-

giel. 

Japonia podzieliła Święto Dzieci na „Dzień Chłopca” i „ Dzień 

Dziewczynki”. Oba święta obchodzone są w inne dni. Chłopcy 

w dniu swojego święta budują wraz ze swoimi ojcami koloro-

we chorągwie „Karpie Koi”. Wykonuje się je z papieru lub materiału. Mają kształt rękawa i 

są przyczepiane do balkonów i dachów. Liczba karpianów symbolizuje ile chłopców miesz-

ka w każdym domu. Dziewczynki zamiast „Karpi Koi” szyją szmaciane lalki w „Dzień Dziew-

czynki”. 

 

 



W Indiach „Dzień Dziecka” to jedyny dzień w roku, w którym dzieci do szkoły nie muszą 

ubierać się w mundurek. Zakładają wtedy piękne kolorowe stroje. Do każdego stroju przy-

pina się różyczkę, którą każde dziecko może podarować wybranej osobie. 

  Jak widzimy, każdy kraj ma swój obyczaj. Idea zawsze jest jednak taka sama- uszczęśli-

wić dzieci! Niezależnie od naszego pochodzenia, koloru skóry, jak to śpiewa pani Majka Je-

żowska „…każda mama, każdy tata chce tak samo, aby dziś na całym świecie mogły żyć 

szczęśliwe dzieci”.  

Dla Nas nie jest ważne, gdzie spędzimy ten czas ważne, że ze swoimi najbliższymi!!! 

 

W Dniu Naszego Święta  przyjmijcie życzenia od całej redakcji: 

 

„ Abyśmy zawsze z uśmiechem, szli przez życie, 

Spełniali swoje marzenia, rozwijali pasje. 

Mieli czas na swoje przyjemności i przyjaciół. 

By Nam zdrówko dopisało i  szczęście nigdy nie omijało!” 

                

 



 
,,Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, 

trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, 
tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez zasług.”  

/H. Auerbach/ 

DZIEŃ OJCA 
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. W Polsce Tatusiowie obchodzą swoje święto od 1965 
roku. Choć nie jest to dzień tak rozpoznawalny jak święto Mam, to ojcowie bardzo je so-
bie cenią. 

Jak powstał Dzień Ojca? Zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Gdy ustanowiono obchody 
Dnia Matki, postulowano, by były święta również innych członków rodziny. Sonora Smart 
Dodd (córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta) po dowiedzeniu się o wprowa-
dzeniu Święta Mam, postanowiła by uświetnić 
trud naszych ojców, którzy wykonują dla 
swych rodziny tak wiele. Głównym powodem 
było również to, że jej ojciec po śmierci matki 
opiekował się nią i pięciorgiem młodszego ro-
dzeństwa. 

W tym dniu warto sprawić swojemu Tacie nie-
spodziankę i złożyć oryginalne życzenia. Naj-
piękniejsze życzenia, to oczywiście te złożone 
osobiście. Jeśli jednak nie możemy w tym dniu spotkać się z Tatą, pamiętajmy aby do nie-
go zadzwonić. Można również Mu wysłać kartkę z napisanymi życzeniami. 

Tego dnia dziękujemy naszym Tatom za wszystko i składamy im najpiękniejsze życzenia: 

Dziś Dzień Ojca Drogi Tato! 

Co Ty dzisiaj powiesz na to?  

Ślę Ci szczere me życzenia. 

Czy w Twym życiu to coś zmienia?  

Mam nadzieję, że się cieszysz!  

I że dzisiaj się nie spieszysz.  

Bo to święto jest dla Ciebie, byś urządził je dla siebie.  

Każdy tata je obchodzi. Ty też obchodź. Co to szkodzi!!! 

 A jeżeli nie dasz rady zjeść tej całej czekolady, tortu, lodów i piernika  

-znajdziesz we mnie pomocnika!!!! 

 



Kalendarz świąt nietypowych 
 

 

Przed nami trzy najcieplejsze i na pewno  najbardziej lubiane miesiące przez wielu z 
Was. Żeby były one jeszcze bardziej miłe i byście przeżywali je jeszcze radośniej, przedsta-
wiamy kalendarz świąt nietypowych na najbliższe miesiące. Być może niektóre ze świą-
tecznych dni przypadną Wam do gustu i zaczniecie je obchodzić… 

Czerwiec: 

1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu, Światowy Dzień Mleka 

3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny 

5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 

6 czerwca – Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Pocałunku 

9 czerwca – Dzień Agugaga, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego 

11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca. 

13 czerwca – Święto Dobrych Rad 

15 czerwca – Dzień Wiatru 

18 czerwca – Dzień Ewakuacji 

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 

21 czerwca – Święto Muzyki, Dzień Deskorolki 

23 czerwca – Dzień Ojca, Dzień Służby Publicznej 

24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania 

25 czerwca – Dzień Stoczniowca, Światowy Dzień Smerfa 

 

Lipiec: 

1 lipca – Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa, Dzień Jazzu 

4 lipca – Święto Hot-doga, Światowy Dzień Mleka 

6 lipca – Światowy Dzień Pocałunku 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności 

12 lipca – Światowy Dzień Imprezy 

15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego 

25 lipca – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

 



Sierpień: 

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (Dzień Pamięci Warsza-
wy) 

5 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara 

6 sierpnia – Dzień Musztardy 

8 sierpnia – Dzień Transportu 

11 sierpnia – Dzień Konserwatora Zabytków 

12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Dzień Pracoholików 

13 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego 

17 sierpnia – Dzień Pozytywnie Zakręconych 

19 sierpnia – Światowy Dzień Choroby Żołądkowej 

20 sierpnia – Dzień Komara, 

24 sierpnia – Dzień Windowsa 

27 sierpnia – Dzień Tira 

28 sierpnia – Dzień Lotnictwa 

30 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 

31 sierpnia – Dzień Blogów 

 

 

                                                                

  

                                                                                                     Miłego świętowania :) 



„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…” 
 

Wielu z nas posiada w życiu  pasje, hobby czy zainteresowania. Niektóre pojawiają 

się już w dzieciństwie, inne odkrywamy dużo póżniej . Jedne trwają całe życie, inne z 

czasem znikają. 

W tym numerze cztery uczennice z klasy V opowiedzą trochę o swoich „bzikach”  :>> 
 

Pasją Leny Kubery i Mai Kolańczyk są konie: 
Naszą pasją jest jazda konna. Obydwie jeździmy w „Stajni Siemowo”- najlepszej stajni na 
świecie. Treningi mamy w czwartki o 14:00 i 
wtorki o 15:00. Naszym marzeniem jest posia-
danie własnego konia.  
A oto pięć najciekawszych ciekawostek o ko-
niach:  
-najstarszy koń żył 62 lata,  
-konie mają około 205 kości w szkielecie,  
-samice i samce konia mają różną ilość zębów,  
-konie galopują z prędkością 44 km/h,  
-zęby konia zajmują w głowie więcej miejsca niż 
mózg.  
  
(Lena K.)- Jeżdżę 3 lata, ale jeździłam w różnych stajniach. Pierwszy raz galopowałam w 
wakacje 2021 r. Miałam 2 upadki, nie były one poważne, ale nie ukrywam, że trochę bola-
ły. Nie byłam nigdy na zawadach, ale to moje marzenie.  
  
(Maja K.)- Jeżdżę 4 lata, pierwszy galop miałam po 4 miesiącach ciężkiej pracy, na począt-
ku myślałam że ten sport nie jest dla mnie, lecz po około 2 latach zaczęłam się naprawdę 
angażować w życie konne. Na święta dostawałam prezenty, które przydawały mi się w 
stajni takie jak czapraki, kantary itd.  
  

Zachęcamy do tego sportu, mimo że jest bardzo trudny.  
 



Pasją Amelii Grybskiej i Mai Pacanowskiej jest akrobatyka: 

Akrobatyka to sport, w którym przeważają ćwiczenia rozciągające. Można wykonywać je w 

parach lub indywidualnie przy wykorzystaniu np. wstęgi czy trampoliny. 

(Amelia G.)-Ćwiczyłam już od około 4 lat. Treningi miałam we wtorki i w czwartki o godzinie 

17- tej. Zawsze moim marzeniem było wystąpić na mistrzostwach świata, ale gdy było już 

tak blisko występów, to moje plany się pokrzyżowały.  Niestety złamałam nogę i do tej pory 

nie mogę ćwiczyć, ale nadal mam nadzieję, że 

wrócę do ćwiczeń. 

(Lena P.)-Ćwiczę już od około 2 lat. Treningi 

mam w poniedziałki i w soboty o różnych 

godzinach. Należę do kadetek starszych w Osi-

ecznej. Wystąpiłam na Mistrzostwach Polski 

we Wschowie na, których zajęłam 4 miejsce. 

Moim marzeniem jest zostać Mistrzynią Polski w 

mażoretkach.  

 

Bardzo polecamy ten sport, ponieważ uczy on wytrwałości i cierpliwości. 

 

Wszystkim dziewczynom życzymy właśnie wytrwałości i siły w pokonywaniu trudności, z 

którymi muszą się zmagać realizując swoje hobby oraz kolejnych sukcesów  w rozwijaniu 

swoich pasji… 



Humor szkolny 
-Czego najbardziej nie lubił bramkarz na matmie? 

-Słupków. 

 

Jak nazywa się najpopularniejszy twórca powieści romantycznych?? 

Roman Sidło. 

 

Co robi księżniczka, gdy zgubi klucze? 

Szuka w zamku. 

 

Mama woła dziecko na podwórku: 

- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 

- A co?! Spać mi się chce? 

- Nie! Głodny jesteś! 

 

- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

 

- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 

- Nie wiem. 

- No, przecież tak jak ty! 

- Nowak?! 

 



-Jak brzmi imię greckiego boga czystości ? 

-Domestos. 

 

-Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, a teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego. 

 

- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezd-

nię. 

- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech? 

- Bo stawiała opór. 

 

Tata Jasia poszedł do szkoły syna poważnie porozmawiać z jego nauczycielem. 

- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego! 

- I co w tym dziwnego? – pyta nauczyciel. 

- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny! 

- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma. 


