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Niebawem zaczną się ferie 
zimowe. Długo na nie cze-
kaliśmy. Po półrocznej 
pracy przyszedł czas na 
porządny odpoczynek. 

Już tradycyjnie, jak co roku, 
przypominamy o zasadach 
bezpieczeństwa podczas ferii 
zimowych. 

Bardzo lubimy lodowiska, 
ośnieżone górki przed bloka-
mi, wyjazdy w góry. Co zro-
bić, aby cało i zdrowo wrócić 
do ławki szkolnej? Oto parę 
praktycznych porad udzielo-
nych przez Straż Pożarną: 

Lodowiska - chcąc jeździć 
na łyżwach korzystaj tylko ze 
zorganizowanych i nadzoro-
wanych lodowisk, zabawa na 
zamarzniętym jeziorze, sta-
wie, gliniance lub rzece jest 
bardzo niebezpieczna i może 
skończyć się tragicznie, po-
nieważ cienki, kruchy lód 
może się załamać pod twoim 
ciężarem. Co roku odnoto-
wuje się wiele utonięć w 
okresie zimowym właśnie na 
skutek takiego nierozważne-
go postępowania. 

Gdybyś był świadkiem takie-
go wypadku natychmiast 
wezwij do pomocy osobę 
dorosłą. 

Mieszkanie -  zabawa zapał-
kami, kuchenką lub piecy-
kiem gazowym, uruchamianie 
urządzeń elektrycznych 
(kuchenka, żelazko) może 
spowodować pożar lub wy-
buch. W żadnym wypadku 
nie próbuj „majsterkować” 
przy sprzęcie podłączonym 
do gniazdka elektrycznego, a 

tym bardziej przy samym 
gniazdku. 

Umieść w widocznym miej-
scu i zapamiętaj numery tele-
fonów alarmowych, które 
mogą przydać się w razie 
wypadku: 

 ■ 997 – policja, 

■ 998 – straż pożarna, 

■ 999 – pogotowie ratunko-
we, 

■ z telefonu komórkowego 
112. 

Gdy powstanie pożar w 
domu lub na zimowisku:  
zadzwoń do straży pożar-
nej pod numer - 998 lub 112 
z telefonu komórkowego, 

 - staraj się zejść na piętro 
poniżej palącego się mieszka-
nia lub wyjść na zewnątrz 
budynku. Pamiętaj – dym 
unosi się do góry – nie wolno 
zjeżdżać windami, nie należy 
otwierać drzwi przez które 
wydobywa się dym, gdyż 
dostarczenie większej ilości 
tlenu może spowodować 
szybki rozwój pożaru i pło-
mienie mogą nas poparzyć, 

-  jeżeli nie możesz opuścić 
mieszkania, nie otwieraj 
drzwi prowadzących na kory-
tarz, uszczelnij je, wzywaj 
krzykiem pomocy, wykonuj 
polecenia strażaków, 

-  nie gaś wodą urządzeń 
elektrycznych, grozi to pora-
żeniem prądem; staraj się 
wyciągnąć z gniazdka prze-
wód zasilający (np. drewnia-
nym kijem od szczotki), moż-
na wykręcić bezpieczniki by 

odłączyć dopływ prądu do 
mieszkania, 

 - powiadom o zagrożeniu 
sąsiadów, 

-  nie wdychaj dymu – zasłoń 
usta mokrą tkaniną; jeżeli to 
możliwe, zmocz swoje ubra-
nie lub owiń ciało mokrą 
grubą tkaniną z naturalnych 
materiałów (z lnu, wełny, 
bawełny itp.). 

Narty, snowboard – pamię-
tajcie, że na stokach zawsze 
zakładamy kask, który ochro-
ni naszą głowę od upadków, 
gogle, które chronią nasze 
oczy. Nie zajeżdżamy nikomu 
drogi, nie popychamy innej 
osoby a przy wyciągach cze-
kamy na swoją kolej. 

Zima to pora roku kiedy bar-
dzo łatwo o przemoczenie 
ubrania i wychłodzenie orga-
nizmu, należy jak najszybciej 
zdjąć mokre rzeczy, osuszyć 
ciało i szybko założyć suche 
ubranie, wskazanym jest na-
pić się gorącej herbaty. 

 Pamiętaj !  

Zawsze jeśli jesteś świad-
kiem wypadku, jak naj-
szybciej poinformuj o tym 
osobę dorosłą. Powinieneś 
spokojnie i jak najdokład-
niej opisać to co i gdzie się 
wydarzyło. Powinieneś 
wiedzieć również, że ofiara 
wypadku może być w szo-
ku i wypowiadane przez 
nią słowa czy polecenia 
mogą nie mieć sensu.  

 

rady w Internecie znalazła  
pani Kasia 



Str.  2 I sk ierka 2013r.  

 
Nowy Rok – międzynarodowe 
święto przypadające 1 stycznia 
każdego roku. W powszechnie 
przyjętym zwyczaju obchodzenie 
święta należy rozpocząć od otwo-
rzenia butelki szampana  o północy 
z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 
następnego roku. Dzień poprze-
dzający Nowy Rok nosi w polskiej 
tradycji miano Sylwestra. Zwyczaj 
rozpoczynania nowego roku od 
pierwszego dnia stycznia wprowa-
dził w swej reformie kalendarzo-
wej Gajusz Juliusz Cezar. Rzy-
mianie czcili w ten dzień Janusa, 
boga bram, drzwi i początków. 
W Rosji i na Ukrainie, również w 

Polsce, prawosławni i grekokatoli-
cy witają Nowy Rok 14 stycznia. 
Wyznawcy obrządku wschodniego 
bawią się na noworocznych balach 
nocą 13/14 stycznia, zwanych 
"małankami", witając "Stary No-
wy Rok". Małanka to zabawa w 
wieczór poprzedzający Nowy 
Rok. 
W Azji dzień Nowego Roku jest 
ruchomy (jest używany tam bo-
wiem kalendarz księżycowy; li-
czący od dwunastu do trzynastu 
miesięcy), ale zazwyczaj obcho-
dzony jest w styczniu albo w lu-
tym. W przeciwieństwie do Euro-
pejczyków Chińczycy spę-
dzają Nowy Rok w domu i 
w gronie rodzinnym. W 
tym dniu wręcza się sobie 
nawzajem prezenty. Za-
zwyczaj są to świeże owo-
ce, owoce w cukrze, ciast-
ka, cukierki lub koperty z 
pieniędzmi. O zmroku na 
ulicach odbywają się poka-
zy sztucznych ogni i wybu-

chy petard. Następnie tradycyjnie 
składa się ofiarę na domowym oł-
tarzyku poświęconym przodkom i 
zasiada do wspólnej wieczerzy, do 
której tradycyjnie spożywa się 
grzane wino lub wódkę. Rodzina 
spędza czas przy stole do rana, 
rozmawiając i grając w różne gry. 
Kulminacyjnym elementem świę-
towania jest korowód kilkudzie-
sięciu osób niosących wyobraże-
nie smoka. Zabawy uliczne trwają 
do późnych godzin nocnych. 

Na podstawie wiadomości  
z Internetu 

Miłosz Leśniewski 

 Środki masowego 
przekazu – środki społecz-
nego komunikowania o sze-
rokim zasięgu, czyli prasa, 
radio, telewizja, Internet, a w 
szerszym znaczeniu także 
książka, film, plakat, kino. 
Środki masowego przekazu 
to element kultury masowej. 

AUTOR: Mirosław Kulaga 

Prekursorami  dziennikarstwa 
byli Chińczycy. W IV w. chiń-
ski dwór cesarski wydał 
pierwszą na świecie gazetę. 
Pierwsza drukowana gazeta 
ukazała się ok. roku 700 w 
Pekinie. W Europie pierwsze 
gazety zaczęto wydawać w 
XVI w. Pierwszą gazetą napi-
saną w języku polskim były 
Nowinki z Konstantynopola, a 
pierwszą polską gazetą był 
Merkuryusz Polski Ordynaryj-
ny. 

24 stycznia przypada Światowy 
Dzień Środków Masowego Przeka-
zu. W tym dniu w Kościele Katolic-
kim przypada wspomnienie św. 
Franciszka Salezego – patrona 
dziennikarzy, którego papież Pius XI 
w 1923 roku obwołał opiekunem 
twórców środków ma-
sowego przekazu.  

Źródlo:.wikipedia.pl 

Mateusz Chłapek 
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„Uwielbiamy gdy czytacie nam książeczki, 

 lub gdy opowiadacie nam bajeczki. 

 Lubimy gdy na kolanach nas posadzicie 

 i na każdą psotę zawsze się zgodzicie. 

 Lubimy gdy uśmiechniecie się do nas, 

 po prostu kochamy Was ogromnie!” 

 

Dzień Babci – święto obchodzone dla 
uhonorowania babć; w dzień ten wnuki 
składają życzenia swoim babciom. W Pol-
sce obchodzone 21 stycznia, w tym samym 
dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii - 
26 lipca. We Francji jest to święto ruchome 
i obchodzone jest w pierwszą niedzielę 
marca. 

Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie świę-
to, obchodzone w Polsce 22 stycznia w  

celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, 
że w ten dzień wnuki składają życzenia 
swoim dziadkom, a w przedszkolach, świe-
tlicach i innych instytucjach opiekuńczo-
wychowawczych organizowane są spotka-
nia, pokazy artystyczne dzieci i poczęstu-
nek. 

Tego dnia w naszej szkole, w niektórych 
klasach odbyły się spotkania z ukochanymi 

babciami i dziadkami. Były wierszyki, pio-
senki i słodki poczęstunek. A dzięki temu 
zobaczyliśmy uśmiechnięte twarze naszych 
babć i dziadków. 

Najpopularniejszym prezentem okazały się 
laurki. Najbardziej cenne, to te zrobione 
własnoręcznie. Wszyscy dorośli cenią sobie 
ten właśnie prezent. 

Kacper Guzik z panią Kasią 

Walentynki  są obchodzo-

ne  14 lutego.  Jest to świę-

to zakochanych. W tym 

dniu wysyła się ukochanym 

osobom: kartki z życzenia-

mi i wierszykami, serca, 

kwiaty, czekoladki w 

kształcie serc. W sklepach  

już można kupić różne pre-

zenty. Lubię to święto po-

nieważ mogę dać komuś 

bliskiemu upominek. Fajnie 

jest jak Obdarowany/a od-

wdzięcza się uśmiechem… 

a za tym uśmiechem po-

szedłbym na koniec świata. 

Mateusz Kwaśniewski 

I JESZCZE INNY  

PUNKT WIDZENIA: 

Walentynki – coroczne 

święto zakochanych przy-

padające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walente-

go, patrona zakochanych. 

Jest to dość młode święto, 

bo do Polski trafiło w la-

tach 90-tych XX wieku. 

Wiele osób zastanawia się, 

czy poddać się szaleństwu 

tego święta, czy nie. Każdy 

chce być kochany i otrzy-

mywać dowody tego uczu-

cia. Tak było od zarania 

dziejów. Zauważamy jed-

nak pewne niekonsekwen-

cje. Mówimy "kocham" 14 

lutego a potem już o tym 

zapominamy albo okazuje-

my miłość cały rok, jedno-

cześnie ignorując popular-

ne już na całym świecie 

„walentynki”. Amerykani-

zacja życia wprowadziła 

szaleństwo zakupowe. Już 

dziś, idąc do marketu na-

tkniemy się na ogromne 

stoiska kuszącą swą czer-

woną barwą. Bombonierki 

w kształcie serca, podu-

szeczki "I love you", misie, 

misiaczki, baloniki, zresztą 

też serduszka. Od tego 

wszystkiego w głowie nam 

się kręci i w pośpiechu mi-

jamy te regały, aby znaleźć 

to, po co do sklepu przy-

szliśmy.  

W końcu przychodzi dzień 

„walentynek”. My oczywi-

ście nie obchodzimy tego 

święta, bo jest bardziej 

amerykańskie niż polskie, 

bo jest społecznie narzuco-

ne, bo jest okrzyknięte jako 

tandetne i plas@kowe. 

Przychodzi jednak chwila 

refleksji... nie dostaliśmy 

nic. Jest nam przykro. Pła-

czemy. I wtedy wyrzucamy 

sobie, że mogliśmy kupić 

bombonierkę, poduszecz-

kę, misia, misiaczka albo 

balonika...   

Pani Kasia 



Str.  4 I sk ierka 2013r.  Str .  4 I sk ierka 2013r.  

Karnawał –  okres zimowych balów 
maskarad pochodów i zabaw. Roz-
poczyna się najczęściej w dniu 
Trzech Króli a kończy we wtorek 
przed Środą Popielcową, która 
oznacza początek Wielkiego Postu 
i oczekiwania na Wielkanoc.  

Nazwa pochodzi od włoskiego car-
ne vale, słowo to zaczerpnięte  z 
łaciny oznacza pożegnanie mięsa 
(carne = mięso + vale= żegnać). 
Inna etymologia tej nazwy, każe 
szukać jej źródeł w (łac. carrus na-
valis wóz w kształcie okrętu), na-
zwie wozu, który uczestniczył 
w procesji świątecznej ku czci bogi-
ni Izydy a później Dionizosa w sta-
rożytnym Rzymie. 

Najhuczniej karnawał obchodzi się 
w Rio de Janeiro i Wenecji. 

Wenecja – Karnawał w Wenecji jest 
najstarszą w Europie zabawą ulicz-
ną. 

Jego tradycja sięga 900 lat .  

Charakterystyczną cechą karnawału 
weneckiego są maski. 

 

Rio de Janeiro -  najbardziej znany 
brazylijski karnawał. Rozpoczyna się 
w piątek przed środą popielcową 
i trwa pięć dni. Charakterystyczną 
cechą brazylijskiego karnawału są 
uliczne pochody, w których uczestni-

czą tancerze samby.  

za: wikipedia.pl 

 Co do okresu trwania 
karnawału zdania sa podzielone. 
Jedni autorzy za czas trwania 
karnawału przyjmują okres po-
między Nowym Rokiem a Środą 
Popielcową, która jest świętem 
ruchomym zależnym od Wielka-
nocy, inni zaś okres między świę-
tem Objawienia Pańskiego (6 
stycznia), popularnie zwanym 
dniem Trzech Króli a Środą Po-
pielcową. Karnawał po staropol-
sku zwany był zapustami a ostat-
ni ich tydzień lub tylko trzy dni 
zwane były mięsopustem; zwano 
je też ostatkami lub kusymi 
(diabelskimi) dniami, kusakami, 
dniami zapuśnymi. 

Na Śląsku w ostatnie dni karna-
wału organizowano babskie com-
bry. Kobiety przebierały się w róż-
ne fatałaszki i pod przewodnic-
twem cieszącej się największym 
uznaniem kobiety w okolicy, która 
trzymała w dłoni drewniane 
zgrzebło, szły od domu do domu 
zapraszając na bal. Podczas bab-
skiego combra wymyślano różne-
go rodzaju przyśpiewki. 

( z a  Z b i g n i e w  M a r k o w s k i , 
www.tg.net.pl) 

Nikola Pudła, Pani Ania  Polska – pierwsze źródłowe 
wzmianki o karnawale polskim pocho-
dzą z początku XVI wieku (jako oficjal-
ne protesty duchownych przeciw pro-
wadzącym do grzechu zabawom) jed-
nak ich tradycje bez wątpienia są star-
sze. Przypuszcza się, że barwne koro-
wody i maskarady wpisały się w trady-
cję polską dzięki królowej Bonie Sforcy.  
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 8 lutego przypada Dzie ń 
Bezpiecznego Internetu.  Każdy 
z nas korzysta z wirtualnej sieci. 
Musimy być świadomi  nie tylko 
tego, że Internet dostarcza nam 
informacji, rozrywki, ale  jest także 
źródłem wielu zagrożeń. W tym 
artykule chcemy przybliżyć  poję-
cia cyberprzemocy oraz uzależ-
nienie od  Internetu i komputera. 

 Cyberprzemoc  – zacho-
wanie, które krzywdzi emocjonal-
nie drugiego człowieka. Osoby 
stosujące cyberprzemoc używają 
do tych celów Internetu lub telefo-
nów komórkowych. 

Przykłady cyberprzemocy: 

ośmieszanie,  obra żanie, stra-
szenie, n ękanie czy te ż poni ża-
nie  kogoś za pomocą Internetu, 
albo telefonu komórkowego 

podszywanie si ę pod kogo ś w 
portalach społecznościowych, na 
blogach, wiadomościach e-mail 
lub komunikatorach 

włamanie si ę na czyjeś konto 
(np. pocztowe, w portalu społecz-
nościowym, konto komunikatora) 

publikowanie oraz rozsyłanie  
filmów, zdjęć, albo informacji, któ-
re kogoś ośmieszają 

tworzenie obra żających kogo ś 
stron internetowych lub blogów 

pisanie obra źliwych komenta-
rzy na forach, blogach, portalach 
społecznościowych. 

Co możesz wtedy zrobić: 

          skontaktuj się z pro-
fesjonalistami- możesz po-
trzebować wsparcia i po-
mocy psychologicznej. Po-
mocy możesz szukać u 
konsultantów Helpli-
ne.org.pl (800 100 100). 

*          zabezpiecz dowody cyber-
przemocy. Ważne byś za-
chował w takiej sytuacji 
wszystkie wiadomości, tre-
ści w postaci filmów, zdjęć 
,sms-ów, komentarzy i in-
formacje na temat wyda-
rzenia. 

*          skontaktuj się ze szkołą – 
wspólnie z pedagogiem, 
wychowawczynią, czy dy-
rektorem szkoły możesz 
dużo łatwiej ustalić możli-
wości działania. 

*          porozmawiaj z rodzicami, 
bądź zaufaną osobą doro-
słą-wspólnie dużo łatwiej 
rozwiązuje się problemy. 

cyberprzemoc jest prze-
stępstwem i wi ększość 
incydentów mo żna zgło-
sić organom ścigania. 

Jak rozpozna ć uzależnienie od 
Internetu, komputera?  

U osób, które nadużywają Interne-
tu/komputera może pojawić się: 

Silna potrzeba  lub poczucie przy-
musu korzystania z Internetu. 

Brak kontroli  nad długością 
czasu spędzanego w Sieci. 

Problem z powstrzymaniem  
się od korzystania z Internetu. 

Wyst ępowanie niepokoju, 
rozdra żnienia  czy gorszego 
samopoczucia przy próbie prze-
rwania lub ograniczenia korzy-
stania z Internetu oraz ustępo-
wanie tych stanów z chwilą po-
wrotu do Sieci. 

Zaniedbywanie dotychczaso-
wych zainteresowa ń oraz 
kontaktów z lud źmi  na rzecz 
Internetu. 

Spędzanie coraz wi ększej ilo-
ści czasu  w Internecie celem 
uzyskania zadowolenia, dobre-
go samopoczucia, które po-
przednio osiągane było w 
znacznie krótszym czasie. 

Korzystanie z Internetu po-
mimo szkodliwo ści  poświę-
cania tak długiego czasu na 
jedną aktywność. 

Pamiętaj, że uzależnienie  
może stwierdzić tylko  spe-
cjalista.  Jeśli jednak  rozpo-
znałeś u siebie  występowa-
nie ww objawów porozma-
wiaj z osobą dorosłą ( psy-
chologiem w szkole, nauczy-
cielem, rodzicem). 

Mateusz Chłapek, Pani Ania 

 

Telefon zaufania – 800 100 100 

przeznaczony jest dla młodych u żytkowników Internetu  
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Międzynarodowy Dzie ń Języka 
Ojczystego (Mi ędzynarodowy 
Dzień Dziedzictwa J ęzykowego) 
– coroczne święto obchodzone 21 
lutego. Zostało ustanowione przez 
UNESCO 17 listopada 1999. Jego 
data upamiętnia wydarzenia w 
Bangladeszu, gdzie w 1952 roku 
zginęło pięciu studentów podczas 
demonstracji w której domagano 
się nadania językowi bengalskiemu 
statusu języka urzędowego. We-
dług UNESCO, niemal połowa z 
6000 języków świata jest zagrożo-
na zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. 
Od 1950 r. zaniknęło 250 języków. 
Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego ma w założeniu dopomóc 
w ochronie różnorodności języko-
wej jako dziedzictwa kulturowego.  

( za www. wikipedia.pl) 

Historia języka polskiego: 

EPOKA PRZEDPIŚMIENNA 

Uważa się, że język polski wywodzi się 
z grupy języków indoeuropejskich. 
Świadczy o tym podobieństwo 
brzmienia i pisowni pewnych wyra-
zów (np. wyrazu „matka”). W trzecim 
i drugim tysiącleciu p.n.e. plemiona 
zaczęły rozprzestrzeniać się na teren 
Europy i Azji. Spowodowało to zróż-
nicowanie kierunków rozwoju po-
szczególnych grup językowych. Jedną 
z takich grup była bałtosłowiańska 
(zwana też protobałtycką). Ulegała 
ona wielu wpływom i rozpadła się na 
dwa zespoły: prasłowiański i prabał-
tycki. W ciągu tysiąclecia (IVw. p. n. e. 
- IV w. n. e.) ludność prasłowiańska 
rozprzestrzeniała się w poszukiwaniu 
nowych siedzib, co sprzyjało powsta-
waniu nowych dialektów i spowodo-
wało rozłam na zespoły: zachodni, 
wschodni i południowy. 

W zespole zachodnim rozwinął się: 
język czeski, słowacki, górnołużycki, 
dolnołużycki, polski oraz połabski 
(obecnie język martwy). 

W zespole wschodnim rozwinął się: 
język wielkoruski, czyli rosyjski, biało-
ruski i małoruski czyli ukraiński. 

W zespole południowym rozwinął się: 
język serbochorwacki, słoweński, buł-
garski, macedoński oraz staro-
cerkiewno-słowiański. 

Ważnym momentem w rozwoju języ-
ka polskiego było  powstanie państwa 
polskiego. Jednoczenie się plemion w 
nową całość sprzyjało wzrostowi 
świadomości narodowościowej, po-
czuciu wspólnoty (także językowej).  

Wyrazem tego była wspólna dla 
owych plemion nazwa (użyta po raz 
pierwszy na przełomie wieku X i 
XIw.  „Żywocie św. Wojciecha”, 
gdzie Bolesław Chrobry nazwany 
został - dux Palaniorum. 

Drugim ważnym dla rozwoju języka 
wydarzeniem było  przyjęcie chrześci-
jaństwa (chrzest Mieszka I w r. 966), po-
nieważ wraz z chrześcijaństwem przybyły 
także język i kultura. Łacina na kilkaset lat 
przyhamowała postęp języka polskiego i 
długo trwało, zanim stał się on językiem 
ludzi wykształconych, artystów, naukow-
ców. 

EPOKA PIŚMIENNA 

Początek epoki piśmiennej i zarazem 
doby staropolskiej wyznacza umowna 
data: rok 1136, kiedy to papież Innocenty 
II wysyła do arcybiskupstwa w Gnieźnie 
bullę, zwaną „złotą bullą języka polskie-
go”. 

Najstarsze zdanie w języku polskim "Day, 
ut ia pobrusa, a ti poziwai" zapisano w 
1270 roku we Wrocławiu na karcie 24 
Księgi Henrykowskiej: 

Pierwszy tekst w pełni napisany po pol-
sku pochodzi z XIII wieku, jest nim Bo-
gurodzica - najdawniejsza polska pieśń 
religijna, uważana za pierwszy hymn pol-
ski. 

Materiały zaczerpnięte z Internetu. 

Pani Ania 

Shaheed Minar (pomnik Męczennika) przed 
uniwersytetem w Dhace (Bangladesz)  

Język ( za: Słownik Języka Polskie-
go, 2008)- system znaków dźwięko-
wych i pisanych służący do porozu-
miewania się członkom danego naro-
du. 
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Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu   
 Jest to święto młode ponieważ 
zostało uchwalone dopiero 1 listo-
pada 2005 roku przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ, czyli dopiero w 
60-tą rocznicę wyzwolenia obozu 
Auschwitz – Birkenau. Dzień ten 

ma na celu uczczenie pamięci 
ofiar pochodzenia żydowskiego, 
pomordowanych w czasie II woj-
ny światowej przez reżim hitle-
rowski. W ten sposób Zgromadze-
nie odrzuciło nieuznawanie Holo-

kaustu jako wydarzenia historycz-
nego. 
Czym w ogóle jest Ho-
lokaust? To przede 
wszystkim prześladowa-
nia i zagłada milionów 
Żydów przez władze III 
Rzeszy oraz jej sojusz-
ników w okresie II woj-
ny światowej. Jest syno-
nimem hebrajskiego po-
jęcia Szoah i polskiego 
terminu Zagłada. 
Datę obchodów wyznaczono na 27 
stycznia – rocznicę wyzwolenia 
obozu Auschwitz-Birkenau w 
1945 roku przez 100 Lwowską 
Dywizję Piechoty, którą dowodził 
generał-major Fiodor Krasawin. 
26 stycznia 2013 (5773 rok ży-
dowski) przypada doroczne święto 
Tu BiSzwat, które jest obchodem 
Żydowskiego Nowego Roku 
Drzew.  W Izraelu zaczynają w 

tym czasie kwitnąć drzewa, 
zwłaszcza piękne różowe drzewka 

migdałowe. W Polsce, Europie, 
jak i w  USA - środek zimy... 
Zwyczajowo w tym czasie Żydzi 
przygotowują gałązki forsycji lub 
bzu, które ścięte na początku 
stycznia, umieszczone w ciepłej 
wodzie i nakryte papierową torbą - 
zakwitną właśnie na święto dając 
złudzenie wiosny w środku zi-
my… 

Pani Kasia 

„Lekcja o Holokauście” 
 

24 stycznia 2013 roku na języku pol-
skim pani Kasia rozmawiała z nami na 
temat Holokaustu, czyli kolejnego 
działu dotyczącego Oświęcimia i obo-
zów koncentracyjnych. Pierwszym 
elementem był wiersz "Campo Di 
Fiori" Czesława Miłosza,  który pani 
Kasia przeczytała nam, żeby wprowa-
dzić nas w ten niełatwy aczkolwiek 
ważny temat. Kolejną ważną częścią 
była prezentacja multimedialna, która 
dotyczyła miejsc w których mordowa-
ni byli bezbronni ludzie. Z tej prezen-
tacji  dowiedzieliśmy się kiedy powstał 
pierwszy obóz koncentracyjny, po co 

były tworzone getta i 
co to w ogóle jest 
Dzień Pamięci o 
Ofiarach Holocaustu. 
Kolejnym etapem 
spotkania było przy-
pomnienie wiadomo-
ści z zeszłorocznego 
wyjazdu do obozu 
koncentracyjnego 
Auschwitz – Birke-
nau.  Następnym  
elementem zaplano-
wanej lekcji okazał 
się mały test przyszy-
kowany przez panią Kasię, żeby do-
wiedzieć się czy coś zapamiętaliśmy z 
tej lekcji. Na zakończenie spotkania 

pracowaliśmy z iPada-
mi. Musieliśmy napisać 
krótką informację o 
Holokauście a w razie 
problemów mogliśmy 
korzystać ze skarbnicy 
Internetu. Niektóre 
osoby pisały wiado-
mość na stronę szkoły 
a inni – artykuł do 
gazetki szkolnej. Spo-
tkanie było ciekawe 
pomimo tak trudnej 
tematyki. 

 

Mateusz Chłapek 
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Dawno, dawno temu żył 
sobie 15-letni chłopiec, 
który miał na imię Ma-
teusz. Chłopcu temu 
przydarzyło się wiele 
niesamowitych przygód. 

Wszystko zaczęło się w 
momencie, gdy szedł 
przed siebie, słyszał śpiew 
ptaków oraz wydawało 
mu się, jakoby chodził po 
delikatnych chmurkach. 
Podczas tego spaceru do-
szedł na polanę na której 
stał jedyny dom. Cały był 
z pierników. Chłopiec był 
straszliwie ciekawy kto w 
nim może mieszkać. Po-
stanowił więc wejść do 
środka. 
- Halo! - zawołał chłopiec 
- Jest tu ktoś? - zapytał 
 
Dom wydawał się być 
opuszczony. Aż tu nagle 

jakaś starsza kobieta wy-
szła z cienia. 
- Tak, o co chodzi? - spy-
tała kobieta 
- Dzień dobry, jestem Ma-
teusz – przedstawił się 

- Idąc lasem, zauważyłem 
ten śliczny domek i posta-
nowiłem go odwiedzić – 
tłumaczył się 
- To źle zrobiłeś, że tu 

wszedłeś – odrzekła cza-
rownica 
- Dlaczego? - spytał zanie-
pokojony postawą kobiety 
chłopiec 
- A dlatego, że ja jestem 
czarownicą – odrzekła 
kobieta-  
-  Aaa!!! – chłopiec prze-
straszył się i natychmiast 
wybiegł z domku. 
 
Uciekając przed kobietą 
chłopiec natrafił na 
ogromną przeszkodę. Tą 
przeszkodą okazał się du-
ży mur mający kremowo – 
kawowe barwy. Chłopak 
był tak zlękniony, że po-
stanowił go przeskoczyć. 
Za pierwszym razem odbił 
się od muru, ale za drugim 
podejściem udało mu się. 
Po drugiej stronie gdy dał 
sobie radę z przeskocze-
niem poczuł jakby znalazł 

się w innej bajce, czyli in-
nej rzeczywistości. 
Wszystko wydawało mu 
się inne niż by sobie to 
wyobrażał. Znalazł się na 
pustyni, na której nie było 
żywej duszy oprócz niego. 
Gdy biegł co sił w nogach 
spotkał dziewczynę, która 
była strasznie podobna do 
tej z bajki o „Królewnie 
Śnieżce i siedmiu krasno-
ludkach”. Po chwili namy-
słu zapytał: 
- Cześć, jak Cię zwą – za-
pytał z odwagą 
- Mówią na mnie Śnieżka 
– odpowiedziała nieśmiało 
dziewczyna 
- Czy jesteś tą Śnieżką, o 
której powstała ta bajka? - 
ucieszył się 
- Tak, ale jestem zwyczaj-
ną, skrytą w sobie dziew-
czyną – odpowiedziała 
- Czy mogę u ciebie i two-
ich przyjaciół wypić kubek 
gorącej herbaty – zapytał 
- Oczywiście, zapraszam 
do środka – oznajmiła 
 
Morał z tego opowiadania 
jest taki, że mając bogatą 
wyobraźnię, można na 
swojej drodze spotkać ulu-
bione postacie z bajek. 
 

Mateusz Chłapek 
 
 


