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Drodzy Czytelnicy! 
 

                                Wakacje, wakacje, wakacje!  

Nareszcie przed nami dwa miesiące słodkiego lenistwa. 

Morze, góry czy jeziora – miodzio. Ważne jest to, by 

doładować baterie na kolejny rok niełatwego zdobywania 

wiedzy i mozolnego przekazywania jej. Życzymy zatem 

wszystkim nauczycielom i uczniom naszej szkoły, aby zasłużony 

odpoczynek mijał w spokoju, radości i miłym towarzystwie oraz 

atmosferze  pozwalającej zregenerować siły. 
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W numerze WAKACYJNYM: 
 Jak zużywać mniej wody? 
 Co zrobić, aby ochronić klimat. 
 „Czary” na Noc Świętojańską. 

 To warto przeczytać. 
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na 

mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 

1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja . 2 maja nie jest dniem wolnym od 

pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że 

ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami 

wolnymi od pracy. 

 

Obchody 
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu,  

w Bytomiu w dniu 2 maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę  

z przygotowanych wcześniej i równocześnie uniesionych parasolek. Była to prawdopodobnie 

największa utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi. W ostatnich latach powszechne 

stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent 

Lech Kaczyński. Był kontynuowany przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to 

Andrzej Duda. 

 

Ciekawostki 
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 

biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. 

W latach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były 

eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

 

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą 

organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało 

być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru 

przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na 

Zamku Królewskim w Warszawie 3 maja 1791r. Konstytucja 3 maja stanowi ważny element 

pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. 
 

 
 

 
W maju wiosna w pełni pokazuje swoje uroki. Kwitną drzewa, kwiaty i krzewy. Słychać śpiew ptaków, a do 

życia budzą się owady. Nazwa tego pięknego miesiąca pochodzi od imienia bogini Mai, matki boga 

Merkurego. Maj jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a jesiennym na południowej. W ciągu 

trwania tego miesiąca w Polsce, dzień wydłuża się do blisko 16,5 godziny. Maj jest piątym miesiącem w roku 

i ma 31 dni. 

Czerwiec natomiast  to szósty miesiąc, który ma 30 dni. Jego nazwa pochodzi od koloru czerwony. 21 

następuje letnie przesilenie Słońca, wtedy dzień trwa najdłużej, a noc jest najkrótsza. W czerwcu kończy się 

wiosna, a zaczyna lato. 
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To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku obchodzone 

corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 

800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie 

tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu 

toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu 

wodociągów. Brak dostępu do wody pitnej to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse 

życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać  

o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Są to godziny, które 

mogłyby poświęcić nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy. 
www.ekokalendarz.pl 

 

 
 

Jak zużywać mniej wody?  

Gospodarstwo domowe, oprócz opłat za energię elektryczną i ogrzewanie, ponosi także koszty 
zużycia cennego zasobu, jakim jest woda. Rachunki z tego tytułu potrafią bardzo obciążyć nasz 
budżet i środowisko, dlatego poniżej radzimy, jak ograniczyć zużycie wody: 

1. Weź prysznic zamiast kąpieli – pełna wanna zużywa więcej wody niż zwykły prysznic, dlatego 
warto ograniczyć ciepłe kąpiele. Potencjalna oszczędność: kilka złotych na jedną kąpiel. 

2. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów – dobrze wyrobić w sobie ten nawyk. Potencjalna 
oszczędność: kilka-kilkanaście złotych miesięcznie. 

3. Uszczelnij krany – notorycznie cieknący kran potrafi być denerwujący ale i kosztowny. 
Potencjalna oszczędność: kilka złotych miesięcznie. 

4. Napraw/wymień spłuczkę w toalecie – woda może „uciekać” także poprzez niesprawną 
spłuczkę w toalecie. Potencjalna oszczędność: kilka-kilkanaście złotych miesięcznie. 

5. Przemyśl zakup zmywarki – zmywanie ręczne pochłania duże ilości wody, dlatego warto 
rozważyć zakup zmywarki. To urządzenie zużywa dużo mniej wody (nawet 30% mniej). 
Potencjalna oszczędność: kilkanaście złotych miesięcznie. 

6. Nie zmywaj pod bieżącą wodą (jeśli nie posiadasz zmywarki). Napełnij jedną komorę zlewu 
wodą z płynem i w niej umyj naczynia. Płucz w drugiej komorze lub pod niewielkim strumieniem 
bieżącej wody. 

7. Zbieraj deszczówkę – jeśli posiadasz dom i do tego własny ogród, możesz zbierać 
deszczówkę i używać jej np. do podlewania zamiast wody z sieci. Potencjalna oszczędność: 
kilka złotych miesięcznie, jeśli na dworze nie ma suszy. 

8. Nie używaj wody do rozmrażania potraw – ludzie często rozmrażają mięso, wkładając je do 
bieżącej wody. Jeśli zależy nam na oszczędnościach, możemy rozmrażać potrawy, wyjmując je 
odpowiednio wcześniej. Potencjalna oszczędność: kilka złotych miesięcznie. 

9. Wyposaż krany w perlatory – perlator to siatka mocowana na końcówkę kranu, która 
napowietrza wodę i zwiększa jej strumień. Mamy wtedy wrażenie, że wody leci więcej, podczas 
gdy w rzeczywistości perlator pozwala zmniejszyć jej zużycie (nawet o 20 – 30 procent!). 
Potencjalna oszczędność: kilkanaście złotych miesięcznie. 

10. Nie zmywaj pod bieżącą wodą. Napełnij jedną komorę zlewu wodą z płynem i w niej umyj 
naczynia. Płucz w drugiej komorze lub pod niewielkim strumieniem bieżącej wody. 
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• Wyłączaj lampy oraz urządzenia z których nie korzystasz. Dopasuj moc oświetlenia do potrzeb. Korzystaj z 

naturalnego światła, tak ustaw biurko czy fotel do czytania by w ciągu dnia korzystać ze światła słonecznego. 

Pomaluj ściany jasnymi farbami, które odbijają światło.  

•  Kiedy robisz sobie coś ciepłego do picia gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz.  

• Nie zostawiaj urządzeń włączonych na stand-by. Stwierdzono, że tryb gotowości w ciągu roku emituje 75 kg 

CO2 i pozbawia jedno gospodarstwo domowe 22 zł.  

• Nie zostawiaj w kontakcie ładowarki do telefonu (laptopa, golarki, akumulatorków itp.). Wbrew pozorom 

zużywa ona pewną ilość prądu.  

• Gdy wychodzisz z domu lub biura upewnij się, czy wszystkie urządzenia są wyłączone. Wyłączaj monitor 

komputera gdy nie korzystasz z niego dłużej niż pół godziny, wprowadź 

komputer w stan hibernacji lub wyłącz go.  

• Drukuj dwustronnie.  

• Wykorzystuj papier zadrukowany jednostronnie do wydruków roboczych lub 

notatek.  

• Wybieraj papier makulaturowy, jego produkcja pochłania ok. 70% mniej 

energii niż produkcja zwykłego papieru, a dodatkowo oszczędzasz lasy.  

• Przechowuj dokumenty w wersji elektronicznej zamiast papierowej.   

• Zapisuj zeszyty do końca.  

• Korzystaj z papieru toaletowego i ręczników z makulatury.  

• Zbieraj makulaturę.  

• Zamawiając kserokopie poproś o wykonanie kopii dwustronnych.  

• W mieście staraj się poruszać pieszo lub rowerem, a nie samochodem, jest to zdrowsze i bardziej 

ekonomiczne.  

• Korzystaj z transportu publicznego. 

• Wybieraj produkty lokalne i sezonowe, dzięki temu ograniczysz energochłonny transport.  

• Wybieraj produkty jak najmniej opakowane lub bez opakowania. W miarę możliwości kupuj produkty w 

opakowaniach wielokrotnego użytku.  

• Nie używaj jednorazowych toreb foliowych.  

• Kupuj tylko to, co jest ci naprawdę potrzebne. Nie marnuj jedzenia. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę 

potrzebujesz.  

• O ile to możliwe kupuj produkty wykonane z surowców wtórnych, ich produkcja pochłania mniej energii.  

• Unikaj produktów jednorazowych, wybieraj produkty trwałe i wysokiej jakości, tak aby służyły ci jak 

najdłużej.  

• Kupuj tak, aby pozostawić jak najmniej śmieci.  

• Dziel się z innymi: wymieniaj się książkami, czasopismami, zabawkami, umów się z przyjaciółmi by na 

zmianę kupować czasopisma, sprzęt typu kosiarka, wiertarka itp. kupuj „na spółę” ze znajomymi.  

• Niepotrzebne lecz dobre rzeczy oddaj innym (ubrania, książki, zabawki, meble itp.).  

• Segreguj odpady.  

• Jeśli masz możliwość, kompostuj odpady organiczne.  

• Zabieraj drugie śniadanie w wielorazowym plastikowym pojemniku, zamiast w torebce czy folii 

aluminiowej.  

• Drzewa kumulują dwutlenek węgla, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Jedno drzewo w 

ciągu życia pochłania średnio 750 kg CO2.  

• Oszczędzaj papier by uratować drzewa. Zbieraj makulaturę, jedna tona makulatury pozwoli oszczędzić 

nawet 17 drzew 
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,,Harry Potter” 

 
Jest to zbiór seria powieści (7 książek) o tytułowym czarodzieju napisana przez J.K. Rowling. 

Pierwszy raz mogliśmy przeczytać powieść 26 czerwca 1997 roku, a serię skończyła ,,Harry 

Potter i Instygnia Śmierci” w 2000 r. Harry Potter reprezentuje wiele gatunków literackich 

m.in.: fantasy, powieść przygodowa, powieść młodzieżowa. 

Książka ma nam do zaoferowania rozległy świat alternatywnej rzeczywistości, które wchodzą 

w skład m.in.: ministerstwo magii, inwestycje, szkoły. W treści znajduje się wiele 

kontrowersji, które autorka trzyma w sekrecie (niektóre zdradza na Pottermore). Bohaterowie 

dorastają wraz z biegiem czasu, a fabuła odgrywa ważne znaczenie na ich dalszym 

postępowaniu i zachowaniu, ich relacje są dokładnie poopisywane. J. K. Rowling sama 

stwierdziła – „głównym tematem jest śmierć”. W powieści poniosło ją  wiele osób. Książka 

porusza też takie problemy jak trudności życia sieroty i odmienność w społeczeństwie. 

Serie bardzo przyjemnie mi się czytało, szczególnie w deszczowe wieczory i uważam, że jest 

godna polecenia. 
 

„My Hero akademia” 

  
Manga zilustrowana przez Kohei Horikoshi, seria komiksów składa się z 21 tomów (wciąż 

powstają nowe). Jest to shonen (czyli jak u nas powieść młodzieżowa) z wysokiej półki. 

Doczekała się również ekranizacji jak na razie 3 sezonów (4 jest w etapie tworzenia) ze 

wspaniałą ścieżką dźwiękową. 

Historia opiera się na życiu zwyczajnego chłopca, który urodził się w nadzwyczajnym 

społeczeństwie. Choć nie miał szans dostać się do wymarzonej szkoły, to go nie zniechęcało 

do bycia bohaterem. Wykazał się męstwem, ratując kolegę przed uduszeniem. Dzięki temu 

zauważył go najlepszy bohater, który podarował mu swoją moc kumulowaną przez wiele lat. 

Jednak główny bohater musiał się jeszcze dużo nauczyć np. jak z niej korzystać. Komiksy są 

ślicznie rozrysowane, a fabuła spójna w odbiorze. Seria zawiera wiele postaci 

 z dopracowanymi charakterami, tak byśmy mogli się z nimi utożsamić. Głównym tematem 

jest ciężka praca, która  może dorównać talentowi. 

Komiksy te bardzo mnie zmotywowały, by cokolwiek zrobić (głównie zacząć się uczyć). 

Polecam przeczytać (lub obejrzeć jak kto woli, ja nie wnikam), to dla każdego fana seria  

o bohaterach. 
 

Opracowała Julcia (Niszczyciel) z VIIB <3 
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Uwaga dziewczyny!!! 
Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi sobótka, czyli noc świętojańska, 

wtedy wiele może się zdarzyć… Dlatego polecamy Wam miłosne czary, 

które być może zaowocują wielkim uczuciem. 

 
Na wąskim pasku papieru napisz imię ukochanej osoby, owiń  

i zamocuj dookoła świeczki w połowie wysokości. Zapal, mówiąc; „Pal się 

miłości do mnie”. Kartka musi się zwęglić.... 

Wykop w czasie nowiu cebulkę kwiatu lilii, przekrój na pół, środek 

wydrąż i włóż w zagłębienie kawałek jakiejś rzeczy należącej do ukochanej 

osoby (np. włos, nitka z ubrania czy koralik). Zwiąż jedwabiem. W noc 

świętojańską podrzuć jej pod próg lub do mieszkania. Wystarczy, jeśli sięgnie 

ręką - miłość ją dosięgnie. 

Zrób symboliczną figurkę z drewna, daj jej imię kochanej osoby. Nalej 

do naczynia trochę zaczarowanej wody, włóż figurkę i zagotuj. Potem zakop 

figurkę pod mchem.  

 

 

 
 

 
           
Imię Dominik pochodzi z łaciny, co oznacza pański. Dominik nie może być porywczym brutalem! Przeciwnie, 

to imię godne jest tylko mężczyzn uduchowionych, życzliwych, a przynajmniej - nadzwyczaj przyzwoitych. 

 Magdalena pochodzi z języka hebrajskiego, oznacza pochodząca z Magdali. Osoby noszące to imię są 

wrażliwe i wyczulone na subtelne sygnały, których większość ludzi po prostu nie dostrzega. Jednocześnie 

jednak nie ulegają złudzeniom, mają dar jasnego widzenia rzeczywistości oraz - rzadko idzie to w parze - 

niewątpliwy życiowy spryt. 

Grzegorz z greckiego oznacza czujny lub czuwający na modlitwie. Grzegorz nie lubi tracić czasu z ludźmi, 

którym nie ma nic do powiedzenia. Niemniej uprzejmość zmusza go do podporządkowania się pewnym 

regułom. 

Jakub po hebrajsku oznacza ten, którego Bóg ochrania. Jakub jest osobą ruchliwą, aktywną i pełną energii. 

Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczestnictwa w życiu świata - musi do wszystkiego się mieszać, 

doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny i nieszczęśliwy. 

Nadia z łaciny oznacza nadzieja. Aktywna i przebojowa, ale z drugiej strony odznacza się dużą wrażliwością. 

Snuje ambitne plany i jest zdeterminowana w ich realizacji. 

 

 


