
 

 

Ostatni  numer przed wakacjami!  A w nim… 

 Ciekawostki o Dniu Matki i Ojca 

 Miejsca do zwiedzania w czasie urlopowym 

 Owocowe przepisy… i wiele więcej! 

 



 

 

D zień Matki 
w Polsce przypada 
na 26 maja. W tym 

dniu, matki są zwykle 

obdarowywane laurkami, kwiatami 
oraz różnego rodzaju prezentami 
przez dzieci. Święto to ma na celu 
okazanie matkom szacunku, miłości 
i podziękowania za trud włożony 
w wychowanie. Jako święto kalen-
darzowe pojawiło się w Polsce 
w roku 1914 i odbyło się w Krakowie 
dnia 26 maja. Po uzyskaniu przez 

Polskę niepodległości zwyczaj ten 
umocnił się i stał częścią naszej 
tradycji. W okresie między-
wojennym starano się połączyć 
Dzień Matki z Dniem Kobiet, jednak 

nieskutecznie. 

 

Dzień Matki ciekawostki 

 Pierwszy Dzień Matki   w Polsce 

odbył się w Krakowie w roku 1914. 

 Polska jako jedyny kraj na świecie 

obchodzi Dzień Matki 26 maja. 

 W niektórych państwach na 
świecie Dzień Matki obchodzony 

jest wspólnie z Dniem Kobiet.  

 W USA Dzień Matki jest świętem 

narodowym. 

Wyjątkowe dni w roku 
Tekst:  Julka 

Dzień Matki i Dzień Ojca 



 

 
Dzień Ojca, obecnie w Polsce 

święto to przypada na 23 czerwca . 

W tym dniu ojcowie są 

obdarowywani laurkami, dro-

biazgami. Choć w Polsce święto to 

ma już kilkudziesięcioletnią 

tradycję. Obchody zapoczątkowane 

zostały w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie po sukcesie Dnia Matki 

pojawiły się głosy, by ustanowić 

święta również dla pozostałych 

członków rodziny. Dzień Ojca 

wydawał się naturalnym do-

pełnieniem. Pierwsze obchody 

święta odbyły się 19 czerwca 1910 

roku w miasteczku Spokane.   

 

Dzień Ojca – ciekawostki 

 W Polsce Dzień Ojca obchodzony 

jest 23 czerwca od 1965 roku. 

 W Niemczech Dzień 

Ojca przerodził się 

w Dzień Mężczyzny.  

 W Danii Dzień Ojca obchodzony 

jest tego samego dnia 

co Dzień Konstytucji – 5 czerwca. 

 

Dzień 
Ojca 



 

 

 W tym numerze naszej rubryki,  postaram się zachęcić do przeczytania cieka-

wej książki. Jest to książka pt. „Niezwyciężony” Stanisława Lema. „Niezwyciężony” 

to jedna z najbardziej znanych powieści Stanisława Lema. Jest to książka o załodze 

statku kosmicznego, która wyrusza w podróż na planetę Regis III w celu znalezienia 

innego bliźniaczego krążownika – „Kondora”. Po wylądowaniu na tej planecie zrywa  

kontakt z bazą i słuch o nim zaginął. Załoga „Niezwyciężonego” podejmuje się wy-

jątkowej misji poszukiwawczej mającej na celu odszukanie odpowiedzi, na pytanie 

co stało się z załogą zaginionego statku, po wylądowaniu na tej, wydaje się, nieza-

mieszkanej planecie. Po wylądowaniu na Regis III członkowie ekspedycji muszą 

zmierzyć się z serią wyjątkowych, nietypowych zdarzeń, które poddadzą w wątpli-

wość, czy ich własny statek ko-

smiczny faktycznie jest niezwy-

ciężony. Bohaterowie stają przed 

niezwykle trudnymi do podjęcia 

decyzjami w sytuacji, gdy pytań 

jest mnóstwo a odpowiedzi tak 

niewiele. Tymczasem zagadkowe 

zniknięcie załogi bliźniaczego 

statku z każdą chwilą staje się co-

raz bardziej tajemnicze.                                                                              

Gorąco polecam, wartka akcja, 

tajemnice,  groza, to wszystko 

sprawia, że książkę czyta się jed-

nym tchem. Moim zdaniem,  

warto przeczytać również   inne 

powieści  S. Lema, które cieszą 

się  najwyższym uznaniem  każ-

dego miłośnika fantastyki. 



 

 

 Wielkimi krokami 
zbliża się do nas upra-
gnione lato, a z nim 
długo wyczekiwane 
wakacje. Lato kojarzy 
się zawsze z długimi, 
ciepłymi wieczorami, 
lekkim wietrzykiem 
i cudownym zapachem 
kwiatów. Lato to rów-
nież piękne, malowni-
cze zachody słońca. 
Jest to idealny czas, na 
rozwijanie swoich za-
interesowań. Jednym 

z nich może być poznawanie i czytanie poezji. Wielu polskich poet-
ów, w swojej twórczości sięga właśnie do tej pory roku.   Szukając 
ciekawych wierszy, zwróciłam uwagę na następujące pozycje.  

 Zacznę może od wiersza Władysława Bełzy p.t. „Lato”. Autor 
przedstawia  w nim sierpień ja-
ko czas żniw. Opisuje gorące 
dni, pełne żaru lejącego się z 
bezchmurnego nieba oraz leni-
stwa z książką w ręce. A oto 
fragment: 

„ Ach! jak gorąco! Niebo bez chmury, 

Żar pod stopami, żar zieje z góry, 

Człowiek dzień cały jakby w ukropie,  

Radny się schował choćby w konopie. 

Kolejnym wierszem z którym warto się zapoznać, jest utwór Juliana Tu-
wima „Czereśnie”. Już sam tytuł brzmi bardzo smakowicie. Wiersz jest 
co prawda bardzo krótki ale czytając go, łatwo możemy sobie wyobrazić 
osobę, która opowiada o tytułowych ży-
wo-czerwonych, soczystych i apetycz-
nych owocach. Natomiast sad w którym 
znajdują się drzewa, przedstawiony jest 
jako spokojne, szczęśliwe miejsce, 
w którym można się zrelaksować i wy-
począć. A oto fragment:  

„Rwałem dziś rano czereśnie,  

Ciemno-czerwone czereśnie,  

W ogrodzie było ćwierkliwie 

Słonecznie, rośnie i wcześnie.” 

Tekst: Amelia 



 

 
Zagłębiając się w tematyce lata, nie można pominąć znanej fraszki Jana Kocha-
nowskiego „Na lipę”. Uosobiona lipa zaprasza gościa, czyli zmęczonego czło-
wieka, do zatrzymania się i odpoczynku w jej cieniu. Posłuchania śpiewających 
ptaków, zaobserwowania pracowitych pszczół, czy po prostu zaśnięciu przy szu-
mie jej liści. 

„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! 

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie…” 

   Bardzo znanym i polecanym przeze mnie wierszem, jest utwór Jana Brzechwy  
„Przyjście lata”. Poeta z humorem opisuje w nim dyskusje zwierząt na temat te-
go, czym przyjedzie do nas lato. Jaki to będzie środek transportu? Czy to będzie 
rower, tramwaj a może jednak hulajnoga? Okazuje się, że lato przychodzi do nas 
pieszo a witają go łąki pełne kwiatów. 

„A lato przyszło pieszo -  

Już łąki nim się cieszą 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata.” 

Szukając ciekawych utworów, natknęłam się jeszcze na piękny wiersz Kazimiery 
Zawistowskiej pt. „Lato”. Autorka wprowadza nas w wiejsko-letni nastrój, pełen 
szafiru chabrów, zwichrzonych kłosów czy skrzydeł pszczół. Fragment: 

„Wian zbóż, szafirem chabrów dziergany, 

Zwichrzonych kłosów złocista grzywa,  

Struną mu miodna hreczana niwa, 

Mleczy gościniec skrzydłem pszczół tkany.” 

Jak widać w polskiej poezji możemy znaleźć wiele ciekawych utworów obrazu-
jących nam nadchodzącą porę roku. Poeci zachwycając się latem, potrafią w peł-
nych magii a czasem humoru słowach, przedstawić jego piękno. Ukazują lato jak 
porę roku pełną radości, beztroski, zabawy i ciepła. W swoich utworach często 
są pełni wdzięczności dla matki natury, za bogactwo plonów ziemi. 



 

 

Poznaj swój kraj  
miejsca, które warto odwiedzić podczas wakacji  

Ś 
winoujście – w  mieście tym znajduje się najszersza w Polsce plaża – 

jej szerokość miejscami przekracza 200 metrów. Nawet w samym 

środku sezonu, każdy turysta znajdzie więc na niej ustronne miejsce. 

Wśród największych atrakcji Świnoujścia można również wymienić  latarnię 

morską z XIX wieku, port morski, malowniczy wiatrak Stawa Młyny oraz za-

bytkowe fortyfikacje – Fort Anioła oraz Fort Zachodni. W Świnoujściu znajduje 

się znana muszla koncertowa oraz aquapark. Wieczorami tętni  życiem piękna  

promenada. Turyści szukający chwili wytchnienia mogą natomiast spędzać czas 

na terenie tutejszych parków. 

P okrzywna. Doskonałym wyborem na wakacyjne dni okaże się 

również Pokrzywna, mała miejscowość wiejska położona w Gó-

rach Opawskich na terenie województwa opolskiego. Można stąd 

wyruszyć na położone nieopodal szczyty, takie jak Biskupia Kopa, Srebrna Ko-

pa, Zamkowa Góra czy Szyndzielowa Kopa. Na Biskupiej Kopie znajduje się 

Schronisko PTTK oraz wieża widokowa. W Pokrzywnej położony jest także 

ustronny rezerwat leśny Cicha Dolina, gdzie każdego roku, przy drewnianym oł-

tarzu, odbywa się pasterka pod gołym niebem. Przez tę urokliwą wieś płynie 

rzeka Złoty Potok, której nazwa nawiązuje do prowadzonego na tych terenach 

w XVI wieku przemysłowego wydobycia złota. 

Tekst: Magda R. 



 

 

Z oo we Wrocławiu. Podczas pobytu we Wrocławiu, obowiązkowym  

punktem pobytu jest  zwiedzanie  Ogrodu Zoologicznego. Można 

tam podziwiać zarówno europejskie gatunki zwierząt, jak i okazy 

egzotyczne. Godny uwagi jest niedawno powiększony wybieg dla niedźwiedzi 

brunatnych. Zajmuje 1,2 ha powierzchni i jest największym tego typu obiektem 

w Polsce. W części europejskiej można zobaczyć także żbiki i rysie. Niewątpli-

wą atrakcją jest fokarium, które pozwala podziwiać te sympatyczne ssaki zarów-

no na powierzchni, jak i podczas podwodnych harców. Dużo emocji wzbudzają 

także motylarium, w którym można się poczuć jak w zaczarowanym świecie 

oraz terrarium nieustannie rozbudowywane już od 1885 roku. Rzadkością jest 

obiekt nazwany Tajemnice Sahary, w którym można podziwiać gatunki żyjące 

dziko na pustyni: wielbłądy, liski pustynne fenki, stepojeże uszate, oryksy i inne. 

Imponujące jest także nowy oddział-  Afrykarium. Można tam zobaczyć zwie-

rzęta afrykańskie, zarówno lądowe, jak i oceaniczne. 

E nergylandia. Największy w Polsce Park Rozrywki Energylandia 

w Zatorze to gwarancja najlepszej zabawy dla całych rodzin! Na 35 

hektarach powierzchni znajduje się pięć stref, w których dzieci, mło-

dzież i dorośli znajdą coś dla siebie. Właśnie to sprawia, że Energylandia to 

miejsce idealne na wspólną, rodzinną rozrywkę! Dzieci znajdą swoje miejsce w 

BAJKOLANDII, gdzie specjalnie skonstruowane dla nich kolejki i inne atrakcje 

przyniosą im niezapomniane emocje i fantastyczne wspomnienia. Znajduje się 

tutaj 21 bajkowych atrakcji przeznaczonych dla dzieci już od 2 roku życia. 



 

 

S łowiński Park Narodowy. Wspaniała atrakcja turystyczna – 

z wysokimi na 44 metry ruchomymi wydmami i jeziorem Łeb-

sko. Okoliczna pustynia służyła za poligon doświadczalny Rom-

mel Afrika Korps. Testowano tu także rakiety V1 i V2. Obecnie park naro-

dowy z rezerwatem przyrody, a w nim unikalne gatunki ptaków. W pobliżu 

parku – Muzeum Sztuki Ludowej znajdujące się na odkrytym powietrzu. 

Doskonałym miejscem pobytu jest piękny kurort Łeba, gdzie każdy znaj-

dzie wiele atrakcji. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest bliskość wydm i 

szerokie plaże sprzyjające spacerom i plażowaniu. To tylko niektóre propo-

zycje na wakacyjne wojaże. Wakacje, to czas wolny od nauki i dlatego 

sprzyja wyjazdom, warto zatem  odbyć przede wszystkim podróże wirtual-

ne, sprawdzić, poczytać i zaplanować wspólny, niezapomniany czas z rodzi-



 

 
Tekst: Oliwka W. 

Owocowy raj, czyli zdrowo i kolorowo 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co wiąże się nie tylko z odpo-

czynkiem, ale też z kreatywnością! W tym numerze naszej kulinarnej 

rubryki, postaram się przedstawić kilka ciekawych przepisów na prze-

różne przysmaki, wśród których na pewno każdy znajdzie coś dla sie-

bie.    

 

TOSTY FRANCUSKIE Z LODAMI I SAŁATKĄ 
OWOCOWĄ 

Idealne na obiad, śniadanie lub kolacje! Proste i pyszne.  

 

Składniki:  

 150g winogron  

 2 nektarynki  

 2 pomarańcze 

 2 jajka  

 pieczywo tostowe  

 100ml mleka  

 2 łyżki cukru  

 2 łyżki masła  

 lody   

 

Przygotowanie                                                      

Winogrona należy przekroić na połówki, nektarynki na cząstki, a poma-
rańcze obrać i   pokroić. Wszystko wymieszać i sałatka gotowa.                                                    
Następnie należy ubić   jajka w misce, dodać mleko i wymieszać. W tak 
przygotowanej miksturze należy obtoczyć  kromki chleba tostowego. To-
sty smażyć na patelni na maśle do czasu aż się zarumienią. I gotowe! Gał-
ki lodów podać na tostach razem z sałatką.  



 

 
MUS TRUSKAWKOWY 

Orzeźwiający, pyszny i banalny do 
przygotowania  

Składniki:  

450g mrożonych truskawek  
80g cukru  
5 łyżeczek żelatyny  
5 łyżek wody  
250g gęstej śmietany 36%  

Przygotowanie                                                                                      

Żelatynę mieszać z zimną wodą 
i odstawić na ok. 5 minut. Następ-
nie mrożone truskawki podgrze-
wać w garnku z cukrem, cały czas  
mieszając, gdy zmiękną, odstawić  
na kilka minut do czasu aż ostygną. 
Po chwili blendować na jednolity 
mus i ponownie zagotować. Dodać 
żelatynę i czekać aż się rozpuści, 
a następnie zostawić do wystygnię-
cia. W tym czasie ubijać śmietankę 
na gęsty krem. Na koniec dodać 
śmietankę do musu truskawkowe-
go, schłodzić i gotowe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OWOCOWE SUSHI 

Kreatywne, kolorowe i zapewne nowe   
w wielu kuchniach. 

Składniki:  

500g ryżu do sushi  
450ml wody  
2 szczypty soli  
150ml mleczka kokosowego  
2 szt. kiwi  
30g malin  
50g mango  
10g borówek  
50ml soku z agawy  
100g czekolady  
80g awokado  

Przygotowanie             

Do garnka wsypać ryż, sól i wlać 
wodę, gotować  przez ok. 10 minut, 
następnie dodać mleczko kokoso-
we i odstawić na kilka minut. 
W tym czasie obrać kiwi i kroić na 
cienkie plastry. Na blacie rozwinąć  
folię  spożywczą, a na niej rozłożyć  
plastry kiwi. Na kiwi nałożyć  ryż, 
a na nim maliny i mango. Później 
zwijać  sushi w rulon.  Gotowe sus-
hi umieścić w lodówce. Gdy się 
schłodzi należy je pokroić na ka-
wałki długości ok. 1,5cm. Na koniec 
należy   przygotować   sos. Wodę 
zagotować z syropem z agawy, 
a następnie dodać pokruszoną cze-
koladę, mieszając, dopóki się nie 
rozpuści. Do tego dodać miąższ 
z awokado i blendować na gładką 
masę.  



 

 
Tekst: Roksana Kalendarz wyjątkowych  

wakacyjnych dni 
Wakacje to taki czas w roku, kiedy 
w kontekście świąt, niewiele się dzie-
je. Możemy jednak cieszyć się nietu-
zinkowymi dniami  w czerwcu, lipcu 

i sierpniu. Niektóre z nich są napraw-
dę ciekawe i trzeba przyznać, że niety-
powe. Wybrałam kilka  według mnie 

najciekawszych dni, począwszy od 
czerwca. 

Czerwiec 

5 czerwca-Dzień Środowiska 

6 czerwca-Dzień Jojo 

8 czerwca-Dzień Oceanów 

9 czerwca-Dzień Przyjaciela 

15 czerwca-Dzień Wiatru  

21 czerwca-Dzień Żyrafy  

25 czerwca-Dzień Smerfa  

Lipiec  

1 lipca-Dzień Psa 

2 lipca-Dzień Ufo 

6 lipca-Dzień Czekolady 

3 lipca-Dzień Frytek 

14 lipca- Dzień Rekina 

17 lipca-Dzień Emocji 

 

Sierpień 

2 sierpnia-Dzień Kolorowanek 

3 sierpnia- Dzień Arbuza 

5 sierpnia-Dzień Delfina 

8 sierpnia-Dzień Pszczół 

10 sierpnia-Dzień Lwa 

12 sierpnia-Dzień Słonia 

14 sierpnia- Dzień Elektryka 

20 sierpnia-Dzień Komara  

Tekst: Roksana 


