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W tym numerze:

SZKOLNE DNI INTEGRACJI - w tym roku pod haslem:
“Podarujmy innym dobro”

Wywiad z Pani¹ Dyrektor ZSO  Ew¹ Sow¹
na temat integracji.

ORAZ

jeszcze co-nieco o œwiêtach, 

bezpieczeñstwie w czasie zimowego wypoczynku,

  o karnawale  i... niezwyk³e ciekawostki

Dni inne ni¿ pozosta³e

Pod sufitem napisy,  na œcianach teksty uczniów, a na tablicach plakaty. 
I to wszystko na jeden temat - INTEGRACJA.  
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Pod sufitem napisy, na œcianach teksty uczniów, a na tablicach 
plakaty. I to wszystko na jeden temat.  

Integracja. Integracja jest wszêdzie. Otacza nas, gdzie siê nie 
ruszymy, tam ktoœ powtarza s³owa: „tolerancja”,  „szacunek”, „równe 
traktowanie”. Zasypywanie nas has³ami mia³o na celu zwrócenie uwagi 
na problemy codziennego œwiata, zaowocowa³o to jednak jeszcze 
wiêksz¹ znieczulic¹ i odpornoœci¹ na argumenty ka¿dego, 
mia¿d¿onego przez czêsto nie nios¹ce wiele g³êbszej treœci wyrazy, 
cz³owieka . Wyrazy pozbawione wyrazu. I aby przykuæ uwagê do 
dotycz¹cych nas wszystkich problemów w œwie¿szy sposób w naszej 
szkole mamy Szkolne Dni Integracji. Nie jest to czas, w którym mamy 
skupiaæ siê tylko na kolorowych napisach, plakatach czy 
przedstawieniach. One powinny byæ jedynie wskazówk¹, zachêt¹, 
bodŸcem, maj¹ nam tylko pomóc w zastanowieniu siê nad samym 
sob¹. Nad swoim stosunkiem do spraw o które czêsto siê ocieramy, w 
których uczestniczymy, a którym nie poœwiêcamy mo¿e wystarczaj¹cej 
uwagi. Dlaczego by nie spojrzeæ na otoczenie w inny, œwie¿szy sposób? 
Dlatego mamy na to kilka dni. Aby dobrze je wykorzystaæ.
 Wed³ug m¹drych Ÿróde³ integracja to „wielokierunkowe, 
zespolone dzia³anie, maj¹ce na celu rewalidacjê jednostek 
odbiegaj¹cych od normy lub te¿ proces integrowania (w³¹czania) osób 
niepe³nosprawnych (w miarê mo¿liwoœci i w odpowiednich 
warunkach) w zwyk³e formy ¿ycia osobistego i spo³ecznego”. 

Tak naprawdê to coœ du¿o prostszego. To po prostu 
traktowanie ludzi z godnoœci¹ i szacunkiem, a za razem jak 
najnormalniej, nie zale¿nie od tego jak bardzo ró¿ni¹ siê od nas. To 
w³aœnie jej istota. To ciep³e i jasne wnêtrze, które jest w niej 
najcenniejsze, do którego warto d¹¿yæ, które jest celem tych zaledwie 
parê dni. W idealnym œwiecie przyœwieca³oby nam ca³e ¿ycie, ale œwiat, 
jakby nie patrzeæ, idealny nie jest, a i kilka chwil tej ciep³ej 
œwiadomoœci to naprawdê wiele. Dlatego celebrowanie Szkolnych Dni 
Integracji to coœ w rodzaju pomocy samemu sobie i doskona³y czas na 
uœwiadomienie sobie co tak naprawdê tu robimy, i co dajemy œwiatu.
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Z¯ - Dzieñ dobry . Chcia³ybyœmy przeprowadziæ z Pani¹ wywiad na temat 
integracji.

W naszej szkole niedawno obchodzone by³y dni integracji, które s¹ 

œwiêtem naszej szko³y, bo przecie¿ o jej wyj¹tkowoœci decyduje fakt, ¿e s¹ w niej 

klasy integracyjne. Kiedy odby³y siê ona po raz pierwszy ?

Dyr.. E. S. –T rudno mi powiedzieæ ale to jest ju¿ szereg lat. Myœlê, ¿e nawet 

kilkanaœcie lat obchodów tego œwiêta. Na tê chwilê nie potrafiê dok³adnie 

powiedzieæ. Trzeba by sprawdziæ to w kronice szkolnej.

- Czy zawsze odbywa³o siê to w grudniu? Wi¹¿ê siê to z przypadaj¹cymi na 3 

grudnia dniem osób niepe³nosprawnych?

Dyr.. E. S. .- Tak, zawsze obchodziliœmy to w grudniu w³aœnie w zwi¹zku z tym 

dniem.

- Jaki cel maj¹ dni integracji?

Dyr.. E. S. - Po pierwsze chcieliœmy odœwie¿yæ t¹ ideê kszta³cenia integracyjnego, 

przybli¿yæ ca³ej szkole potrzeby osób niepe³nosprawnych. Nauczyciele klas 

integracyjnych s¹ jakby na co dzieñ i zawsze blisko z tym problemem, faktem, ale 

inne klasy mo¿e niekoniecznie. 

Wiêc w ci¹gu tych dni odbywaj¹ siê we wszystkich klasach lekcje wychowawcze na 

temat w³aœnie potrzeb, funkcjonowania osób niepe³nosprawnych, poczucia ich 

godnoœci, akceptacji ,tolerancji i  sposobu bycia. Organizowane s¹ równie¿ inne 

imprezy towarzysz¹ce. Konkursy , robienie plakatów tematycznych, rozmowy na 

ten temat. No i na koniec jest w³aœnie g³ówna uroczystoœæ, na któr¹ zapraszamy 

ró¿ne osoby, które te¿ dzia³aj¹ na rzecz osób niepe³nosprawnych.

Chcemy by poznali naszych uczniów, jacy oni s¹, jakie s¹ ich potrzeby. Je¿eli bêd¹ 

kiedyœ podejmowali takie decyzje kszta³cenia integracyjnego,  by nie by³y one 

anonimowe,  ¿e to jest jakaœ klasa, 

jakaœ szko³a, tylko ¿eby by³o wiadomo, ¿e to w³aœnie ten uczeñ na wózku, taka 

dziewczynka z bia³¹ lask¹.

- Czy pani zdaniem trudniej jest kierowaæ szkol¹ integracyjn¹ ni¿ „zwykl¹” ?

Dyr.. E. S. - Na pewno. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ trzy szko³y. Szko³a podstawowa, 

gimnazjum i szko³a dla dzieci niepe³nosprawnych. Czyli jak gdyby przepisy 

dotycz¹ce funkcjonowania tych trzech szkó³, realizacja podstawy programowej tych 

trzech typów szkó³. Bo prawie siedemdziesi¹tka dzieci niepe³nosprawnych to tak jak 

szko³a specjalna.

Z¯ 

Z¯ 

Z¯ 

Wywiad z Pani¹ Dyrektor ZSO  Ew¹ Sow¹
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-  Jakie wed³ug Pani s¹ pozytywne strony zarz¹dzania szko³¹ z oddzia³ami 
integracyjnymi?
Dyr.. E. S. - W ogóle szko³a taka jak nasza jest dla mnie szko³¹ bardzo wa¿n¹. 
Jedyn¹ w swoim rodzaju, niespotykan¹.  Nie zamieni³abym pracy w tej szkole na 
¿adn¹ inn¹, ³atwiejsz¹ w zarz¹dzaniu, prostsz¹. Poniewa¿ szko³a integracyjna jak 
gdyby wyzwala w ludziach inne wartoœci. Myœlê ,¿e wyzwala w ludziach coœ 
dobrego. Wymaga od nas - nauczycieli innego spojrzenia na ucznia. 

- Jakie by³y pocz¹tki integracji w naszej szkole? Czy funkcjonowa³a ona tak 
samo jak dziœ ?
Dyr.. E. S. - By³o troszeczkê inaczej. By³o proœciej. W ogóle klasy integracyjne 
powsta³y z inicjatywy rodzica, który mia³ niepe³nosprawne dziecko i na rok przed 
jego rozpoczêciem nauki szuka³ takiej szko³y, która chcia³by siê zaj¹æ integracj¹. 
Wówczas dyrektorem by³ œp. Pan Zenon Œwiêtoñski  -  cz³owiek otwarty  na 
nowoœci, postanowi³ wiêc spróbowaæ. Niebawem powsta³a pierwsza klasa 
integracyjna  i wtedy by³o wielk¹ nowoœci¹ uczenie siê dzieci zdrowych w 
obecnoœci dzieci niepe³nosprawnych. Wielk¹ nowoœci¹ by³o równie¿ dwóch 
pedagogów w klasie. Najpierw powsta³a tylko jedna klasa, potem za rok kolejna. 
Okaza³o siê , ¿e ta potrzeba by³a bardzo du¿a.

- Gdyby pojawi³y siê nieograniczone mo¿liwoœci finansowe i mog³a by je 
Pani wykorzystaæ na przebudowê naszej szko³y, jakich zmian dokona³aby 
Pani bior¹c pod uwagê potrzeby osób niepe³nosprawnych?
Dyr.. E. S.- Przyda³aby siê winda,  by szko³a by³a tak naprawdê dostêpna. Sk³ada 
siê ona z trzech budynków wiêc  potrzebne by³yby trzy windy. Na pewno równie¿ 
zakup wielu pomocy 
dla uczniów niepe³nosprawnych. Znalaz³oby siê jeszcze bardzo du¿o obszarów, 
które mo¿naby dziêki temu zagospodarowaæ lub zmieniæ:  na przyk³ad remonty 
toalet.  

Jednak zawsze powtarzam: bariery zewnêtrzne nie s¹ 

najwa¿niejsze, tylko te , które ludzie nosz¹ w sobie. Jak je siê zniesie i 

potrafimy byæ przyjació³mi osób niepe³nosprawnych, to wszystko idzie 

du¿o ³atwiej i proœciej.

- Dziêkujemy za wywiad i ¿yczymy spe³nienia marzeñ i realizacji 

wszelkich zamierzeñ w nadchodz¹cym  nowym roku.

4



Bo¿e Narodzenie, Narodzenie Pañskie – w tradycji 
chrzeœcijañskiej to œwiêto upamiêtniaj¹ce narodziny Jezusa 
Chrystusa. Jest to sta³a uroczystoœæ liturgiczna przypadaj¹ca na 

25 grudnia. Bo¿e Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego 
oczekiwania (dok³adnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W 
Koœcio³ach, które nadal celebruj¹ liturgiê wed³ug kalendarza juliañskiego 
(tzw. Koœcio³y wschodnie, g³ównie Cerkiew Greckokatolicka i Koœció³ 
prawos³awny), Bo¿e Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza 
juliañskiego, tzn. obecnie 7 stycznia 
kalendarza gregoriañskiego.

W Ewangeliach nie wystêpuje data narodzin 
Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym 
obecnie autorem, który pisa³ o narodzinach 
Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W 
datowanym na 204 rok Komentarzu do Ksiêgi 
Daniela (4,23,3) pisa³ on: Pierwsze przyjœcie Pana naszego wcielonego, w 
którym narodzi³ siê w Betlejem mia³o miejsce ósmego dnia przed kalendami 
styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Dzieñ 25 grudnia jako datê dzienn¹ 
obchodzenia pami¹tki Bo¿ego Narodzenia poda³ te¿ rzymski historyk 
Sekstus Juliusz Afrykañski w swojej Chronographiai, w roku 221. W 274, w 
tym dniu cesarz Aurelian nakaza³ obchodzenie nowego œwiêta, 
synkretycznego kultu Sol Invictus. W IV wieku, w okresie gdy 
chrzeœcijañstwo zyska³o w Rzymie status religii pañstwowej i zaczê³o 
zdobywaæ popularnoœæ, zamiast œwiêta Sol Invictus Koœció³ przepisa³ 
obchodzenie w tym dniu œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Pierwsz¹ zachowan¹ 
wzmiank¹ o publicznym celebrowaniu tego œwiêta jest notatka w 
Chronografie z 354 r., znajduj¹cym siê w zbiorach Biblioteki Watykañskiej. 
Datê 25 grudnia, przyjêt¹ za czas narodzin Jezusa, próbuje te¿ wyjaœniæ tzw. 
hipoteza obliczeniowa. Jej autorem jest L. Duchesne, który opieraj¹c siê na 
tekstach Statuta antypapie¿a Hipolita Rzymskiego (ok. 170—235) i De 
Pascha computus z 243 r., w 1889 obliczy³ daty ¿ycia Jezusa. Wed³ug jego 
hipotezy, zak³adaj¹cej idealne zsynchronizowanie czasu narodzin i œmierci 
ludzi doskona³ych, Jezus narodzi³ siê 25 grudnia, a zmar³ w dzieñ Paschy 25 
marca (która jest zbie¿na z biologiczn¹ dat¹ poczêcia). Obchodzenie Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia 25 grudnia z dat¹ 25 marca (9 miesiêcy wczeœniej) 
wi¹¿e wielu chrzeœcijañskich teologów. 

Geneza
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Zdanie takie zaprezentowa³ np. 
kardyna³ Joseph Ratzinger w swojej 
ksi¹¿ce Duch liturgii, w której 
zwróci³ uwagê m.in. na fakt, i¿ w 
tradycji judaistycznej data 25 marca 
uznawana by³a za dzieñ stworzenia 
œwiata, w zwi¹zku z czym 
chrzeœcijanie obchodzili ten dzieñ 
tak¿e jako wspomnienie poczêcia 
Jezusa (œwiêto Zwiastowania) oraz 
jego mêczeñskiej œmierci. Inny 
pogl¹d g³osi, ¿e œwiêto Bo¿ego Narodzenia zosta³o przyjête przez Koœció³ po 
zwyciêstwie cesarza Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem w 312 
roku lub Licyniuszem w 324 r. Warto podaæ tak¿e, ¿e w II-IV wieku, 25 
grudnia przypada³ na dzieñ urodzin boga Mitry. 

Prawdopodobne jest wiêc, ¿e geneza daty œwi¹t jest bardziej 
skomplikowana. W dziele "The Christmas Encyclopedia" czytamy: " Dzieñ 
25 grudnia wybrano nie na podstawie informacji biblijnych, lecz ze wzglêdu 
na rzymskie œwiêta, które obchodzono pod koniec roku", kiedy to na pó³kuli 
pó³nocnej nastêpuje przesilenie zimowe. Urz¹dzano wtedy Saturnalia (ku 
czci Saturna – boga rolnictwa) oraz "po³¹czone œwiêta dwóch bóstw s³oñca: 
rzymskiego Sola i perskiego Mitry". Narodziny obu bogów œwiêtowano 
w³aœnie 25 grudnia, na który to dzieñ wed³ug kalendarza juliañskiego 
przypada³o przesilenie zimowe. Te pogañskie œwiêta zaczêto 
"chrystianizowaæ" w roku 350 gdy papie¿ Juliusz I og³osi³ 25 grudnia dniem 
narodzin Chrystusa. "Obchody Bo¿ego Narodzenia stopniowo wzbogaca³y 
siê o inne obrzêdy zwi¹zane z przesileniem lub je zastêpowa³y" – napisano 
w dziele Encyclopedia of Religion. "Wizerunek s³oñca 
coraz czêœciej by³ wykorzystywany jako symbol 
wskrzeszonego Chrystusa, a tarczê s³oneczn¹ w postaci 
nimbu (...) zaczêto umieszczaæ nad g³owami 
chrzeœcijañskich œwiêtych".

W niektórych Koœcio³ach chrzeœcijañskich œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
zaczynaj¹ siê od dnia poprzedzaj¹cego rocznicê narodzin Jezusa – Wigilii 
(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdk¹ lub Godami. 
W dniu tym tradycj¹ w Polsce jest post jakoœciowy (bezmiêsny, w pewnych 
regionach kraju jest to post œcis³y). Punktem kulminacyjnym dnia jest 
uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywa³a zasiadaæ po pojawieniu siê 
na niebie pierwszej gwiazdki, na pami¹tkê gwiazdy prowadz¹cej Trzech 
Króli do stajenki. 

Zwyczaje  w wigiliê Bo¿ego Narodzenia:
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Œwiêtowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym 
dniu nie s¹ wspólne wszystkim chrzeœcijanom, np. 
protestanci nie zachowali specjalnych przepisów 
odnoœnie do jedzenia lub niejedzenia miêsa. 
Chrzeœcijan prawos³awnych obowi¹zuje w tym dniu 
œcis³y post, a¿ do kolacji wigilijnej. Warto mimo to 
odnotowaæ, ¿e w Polsce równie¿ i mniejszoœci 
wyznaniowe przestrzegaj¹ wigilijnego postu ze 
wzglêdu na specyficzn¹ tradycjê naszego kraju. 

Obowi¹zek postu zniesiono w Koœciele katolickim w roku 1983 (Nowy 
kodeks prawa kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzymywa³ post 
wigilijny specjalnym dokumentem a¿ do roku 2003 – obecnie post w Wigiliê 
jest jedynie zalecany. Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, 
¿e liczba goœci w czasie wieczerzy wigilijnej powinna byæ parzysta (plus 
jeden talerz dla nieobecnych/zmar³ych/niespodziewanych 
przybyszów/Dzieci¹tka). Natomiast nie ma zgodnoœci co do liczby potraw: 
wed³ug niektórych Ÿróde³ powinna ona wynosiæ 12, zaœ w innych podkreœla 
siê, ¿e winna byæ nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 11 u szlachty, 9 u 
mieszczañstwa. Te 13 potraw jest górn¹ granic¹. Ale wed³ug ksiêcia J. O. 
Radziwi³³a, mo¿na spróbowaæ wszystkich ryb, które s¹ liczone jako jedno 
danie.

W nocy, najczêœciej o pó³nocy, w koœcio³ach rzymskokatolickich rozpoczyna 
siê uroczysta msza zwana Pasterk¹. Nastêpny dzieñ (25 grudnia) jest 
nazywany Bo¿ym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzieñ œwi¹t 
obchodzony na pami¹tkê œw. Szczepana, pierwszego mêczennika za wiarê 
chrzeœcijañsk¹. Kolorem liturgicznym w okresie Bo¿ego Narodzenia jest 
kolor bia³y. W krajach o tradycji katolickiej, prawos³awnej i protestanckiej 
pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. W 
wiêkszoœci krajów (w tym w Polsce) wolny od pracy jest równie¿ drugi 
dzieñ Bo¿ego Narodzenia (w Wielkiej Brytanii zwany Boxing Day).

Wiêkszoœæ symboli Bo¿ego Narodzenia ma swoje Ÿród³o w wierzeniach 
pogañskich. Choinka od wieków by³a podczas przeró¿nych 
œwi¹t obwieszana œwiecide³kami. Ostrokrzew s³u¿y³ Celtom 
do ob³askawiania chochlików, a jemio³a do praktyk 
okultystycznych. Równie¿ wyznawcy Mitry i osoby 
obchodz¹ce rzymskie Saturnalia obdarowywa³y siê 
prezentami. 

Pasterka:

Atrybuty Bo¿ego Narodzenia
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 Przed nami trochê wolnych dni. Najpierw 
przerwa œw¹teczna potem ferie zimowe, które 
dla uczniów z naszeg województwa 
rozpoczynaja siê 28 stycznia. Poni¿ej 
przedstawiamy  zbiór rad, które mog¹ pomóc 
rodzicom i dzieciom spêdziæ bezpiecznie 
ferie.
Oto kilka z nich:
Nie zje¿d¿ajmy na sankach w pobli¿u drogi 

oraz zbiorników wodnych; 
W czasie zje¿d¿ania zachowujmy bezpieczn¹ 

odleg³oœæ miêdzy sankami; 
 Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
 Rzucaj¹c siê œniegiem nie ³¹czmy miêkkiego 

œniegu z kawa³kami lodu czy kamieni oraz nie 
celujmy w twarz drugiej osoby; 
 Na ³y¿wach jeŸdŸmy tylko w wyznaczonych 

miejscach, nie œlizgajmy siê po lodzie na 
rzece lub stawie.
  Nie przebiegajmy przez ulicê, nie 

przechodŸmy w miejscach niedozwolonych.
 Id¹c w pobli¿u drogi zachowajmy 

szczególn¹ ostro¿noœæ – d³ugoœæ hamowania 
pojazdów zim¹ jest znacznie d³u¿sza wskutek 
œliskiej nawierzchni

?

?

?

?

?

?

?

?

? B¹dŸmy widoczni na drodze. Noœmy 
odblaski i jaskrawe ubranie.

Wyjazd z kolegami na obóz to doskona³a okazja do nawi¹zania nowych znajomoœci i œwietnej 

zabawy. By te wspomnienia mia³y swój urok zadbaj o to, by nic z³ego nie przydarzy³o Ci siê w trakcie 

zimowiska:

 - ustal z rodzicami godzinê, o której bêd¹ do Ciebie dzwoniæ ka¿dego dnia b¹dŸ Ty do Nich

- zawsze  uwa¿nie s³uchaj poleceñ opiekunów,   nie oddalaj siê od grupy podczas wycieczek

 - nie noœ przy sobie wartoœciowych rzeczy – komórki, pieniêdzy, Mp3…

RODZICU, jeœli wysy³asz swoje dziecko na zimowisko, pamiêtaj, by:

?przygotowaæ mu informacje z podstawowymi danymi, numerem telefonu do siebie i do placówki 

wypoczynku

?sprawdziæ, czy organizator jest zarejestrowany w Kuratorium Oœwiaty: Informacje na stronie: 

http://wypoczynek.men.gov.pl

?sprawdziæ sprawnoœæ autokaru przewo¿¹cego dzieci na wypoczynek: najlepiej z kilkudniowym 

wyprzedzeniem: osobiœcie lub telefonicznie skontaktuj siê z dy¿urnym najbli¿szej jednostki Policji. 

Policjanci sprawdz¹ stan techniczny autobusu, trzeŸwoœæ kierowcy oraz wymagane dokumenty.

?wyjazd  by³ dostosowany do stanu zdrowia dziecka, jego predyspozycji, ale tak¿e do mo¿liwoœci 

finansowych oraz odleg³oœci, któr¹ dziecko musi pokonaæ.

?skompletowaæ baga¿, tak by by³ dostosowany do mo¿liwoœci dziecka

?Nie bawimy siê w odosobnionych 
miejscach – jeœli bêdziesz potrzebowa³ 
pomocy, nikt Ciê nie us³yszy
? Nie str¹cajmy zwisaj¹cych z dachów 
sopli.

Ponadto:
? Pamiêtajmy o zdrowym od¿ywianiu.
? Ubierajmy siê odpowiednio do 
temperatury panuj¹cej na dworze.
? W wolnym czasie przebywajmy na 
œwie¿ym powietrzu, dbajmy o aktywnoœæ 
fizyczn¹.
? Nie zapominajmy o podstawowych 
zasadach higieny.
? Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.
? W przypadku wyst¹pienia objawów  
choroby zg³oœmy siê do lekarza.

BEZPIECZNE ZIMOWISKO
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NIEWA¯NE, GDZIE SPÊDZASZ FERIE, S¥ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE 
NALE¯Y PAMIÊTAÆ:

Przestrzegaj zasad poruszania siê po drodze


  
nie baw siê zapa³kami, kuchenk¹ gazow¹ i urz¹dzeniami elektrycznymi

  
Informuj opiekunów gdzie dok³adnie idziesz i o której godzinie wrócisz

 Nie noœ kluczy, komórki, pieniêdzy w widocznym miejscu – to mo¿e 
skusiæ potencjalnego z³odzieja
 Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im, nie podawaj swojego 
adresu, nazwiska, numeru telefonu, nie rozmawiaj o tym, co posiadasz 
wartoœciowego.
Jeœli ktoœ próbuje Ciê skrzywdziæ, wo³aj g³oœno o pomoc
Jeœli ktoœ krzywdzi Twojego kolegê, reaguj natychmiast i zawo³aj osobê 
doros³¹
Gdy zostaniesz sam w domu:

nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nawet jeœli mówi¹, ¿e s¹ 
przyjació³mi Twoich rodziców. Gdy ktoœ puka do drzwi, powiedz, ¿e tata œpi i 
nie wolno go teraz budziæ
 jeœli ktoœ obcy chce, byœ wpuœci³ go do domu, bo Twoi rodzice kazali mu 
odebraæ coœ wa¿nego – nie wpuszczaj go. Gdyby to by³a prawda, rodzice 
uprzedziliby Ciê
 jeœli dzieje siê coœ niepokoj¹cego (poczujesz sw¹d 
dymu, ktoœ próbuje dostaæ siê do mieszkania…) od 
razu dzwoñ do rodziców, opiekunów, s¹siadów lub pod 
numer alarmowy.

     

ZASADY POSTÊPOWANIA W RAZIE WYPADKU 
ZA£AMANIE LODU

    Zagro¿enie stanowi bardzo niska temperatura wody i 
otoczenia, zimowy strój oraz trudnoœci z wydostaniem siê na powierzchniê lodu; w 
takim przypadku wzywaj pomocy, po³ó¿ siê p³asko na wodzie, roz³ó¿ szeroko rêce i 
próbuj wpe³zn¹æ na lód. Staraj siê poruszaæ w kierunku brzegu le¿¹c na lodzie.    
Osobie, która znalaz³a siê w wodzie podaj kij lub szalik i szybko wyci¹gnij j¹ na 
powierzchniê (zrób tak, jeœli jesteœ silniejszy od tej osoby, jeœli nie – jak najszybciej 
zawo³aj osobê doros³¹)

ODMRO¯ENIE

   Delikatnie masuj odmro¿one miejsca, ogrzewaj¹c je stopniowo. Odmro¿on¹ czêœæ 
cia³a mo¿na ogrzaæ w ciep³ej (nie gor¹cej) k¹pieli
    przemoczone ubrania nale¿y zdj¹æ, a cia³o wytrzeæ do sucha i okryæ.
Aby zapobiec odmro¿eniom, smaruj twarz, rêce i stopy t³ustym kremem.



     NUMER ALARMOWY: 112



Lodówko-zamra¿arka

Dzisiaj trudno sobie wyobraziæ kuchniê, w 
której nie ma lodówki. W domach, sklepach, 
na stacjach benzynowych, nawet w kioskach, 
wszêdzie stoj¹ lodówki do przechowywania 
szybko psuj¹cej siê ¿ywnoœci i ch³odzenia 
napojów. A jak radzono sobie z tym 
problemem w XIX wieku?

Ka¿da szanuj¹ca siê gospodyni domowa ma 
zawsze pewien niewielki zapas wszystkiego, wystarczaj¹cy „tak na 
wszelki wypadek”. Oczywiœcie odk¹d w Polsce 
rozpleni³y siê wszelkie markety, dyskonty i sklepiki, w 
razie potrzeby ten zapas szybko mo¿na powiêkszyæ 
lub zmodyfikowaæ. Có¿, w XIX wieku nie by³o z tym tak 
³atwo, wiêc do ka¿dej pory roku zaradna pani domu 
musia³a siê odpowiednio przygotowaæ. I nie mówiê tu wcale o 
wymianie garderoby na modniejsz¹…

Jak mro¿ono gdy nie by³o zamra¿arek?

Z pomoc¹ przychodzi³y popularne poradniki, bêd¹ce w 
zasadzie bibli¹ dla ówczesnych ziemianek. To z nich panie 
poznawa³y sposoby przygotowywania przetworów, 
przechowywania winogron na zimê, czy wiedzia³y jak wywabiaæ 
plamy. Autorzy poradników dawali czytelniczkom tak¿e wskazówki 
praktyczne, dotycz¹ce lepszego urz¹dzenia gospodarstwa. Wœród 
wielu porad poczesne miejsce zajmowa³ przepis na ówczesn¹ 

wersjê naszej poczciwej lodówki – lodowniê. 

Co w  kry³o siê pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹? Œmia³o 
mo¿na powiedzieæ, ¿e zima w pude³ku. By³o to 
specjalne pomieszczenie (a czêsto osobny 
budynek), w którym dziêki ró¿nym sprytnym 
zabiegom udawa³o siê utrzymaæ blisk¹ zera 
temperaturê nawet w najwiêksze upa³y.
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Lewituj¹ca dziewczyna – Natsumi Hayashi

Po raz kolejny na naszej stronie publikujemy ciekawostkê ze œwiata fotografii. 

Autorem oraz bohaterem (bardzo uroczym zreszt¹) niesamowitych zdjêæ jest Natsumi 

Hayashi znana bardziej jako „Tokyo's Levitating Girl” („Lewituj¹ca dziewczyna z Tokio”) lub 

po prostu „Yowayowa” („S³aba”). Ta kreatywna Japonka zyska³a s³awê dziêki fotografiom na 

których lewituje, oczywiœcie jest to tylko efekt fotograficzny, ale wygl¹da naprawdê 

niesamowicie!

Ma 4 lata pisze dwoma rêkami w 13 jêzykach!

M Shalini – czteroletnia dziewczynka potrafi¹ca pisaæ 

jednoczeœnie obiema rêkami, co wiêcej pos³uguje siê przy tym 

a¿ 13 jêzykami takimi jak: kannadyjski, angielski, hindi, tamilski, 

malajalam, telugu, gujarati, assamski, punjabi, oriya, tulu, urdu i 

bengalskim (s¹ to jêzyki u¿ywane w Indiach przy czym jêzyk 

kannada jest urzêdowy). Zdania napisane lew¹ rêk¹ przez t¹ 

niesamowit¹ Induskê z Mysore s¹ odbiciem lustrzanym 

zwyczajnego pisma.

Pewnie myœlicie ¿e jako ¿e wszystkie te jêzyki u¿ywane s¹ w Indiach ró¿nice miêdzy nimi s¹ 
bardzo niewielkie… To b³¹d dla przyk³adu jêzyki urdu i hindi pomimo i¿ s¹ podobne pod 
wzglêdem gramatyki i s³ownictwa zdecydowanie ró¿ni¹ siê w pisowni (czyli tym co robi 
dziewczynka).

4 lata ¿y³ z no¿em w g³owie!

WyobraŸcie sobie niesamowity ból g³owy i trudnoœci z oddychaniem trwaj¹ce przez cztery 

lata… W³aœnie po takim okresie ze swoim przewlek³ymi problemami zdrowotnymi 

postanowi³ udaæ siê do lekarza trzydziestoletni Li Fuyan z prowincji Yunnan. Diagnoza 

lekarzy z Yuxi City Hospital okaza³a siê doœæ zaskakuj¹ca oœwiadczyli oni bowiem 

pacjentowi ¿e w jego g³owie tkwi 10-centymetrowy 

nó¿! Co wiêcej po dok³adnej analizie lekarze nie 

znaleŸli blizny, która œwiadczy³a by o miejscu przez 

które nó¿ siê tam dosta³!

Chirurdzy zajmuj¹cy siê neurochirurgi¹ usunêli z g³owy 

trzydziestolatka cia³o obce, a przypadek ten zosta³ 

okreœlony jako cud, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie powinien 

prze¿yæ nawet minuty z no¿em wbitym w g³owê. 

Niesamowitym szczêœciem jest fakt ¿e nó¿ omin¹³ 

najwa¿niejsze narz¹dy takie jak tchawice czy prze³yk.
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Karnawa³

carne 
vale

 – okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

Rozpoczyna siê najczêœciej w dniu 

Trzech Króli, a koñczy we wtorek przed 

Œrod¹ Popielcow¹, która oznacza 

pocz¹tek wielkiego postu i oczekiwania 

na Wielkanoc.

Nazwa pochodzi od w³oskiego 
, a s³owo to zaczerpniête z ³aciny 

oznacza³o po¿egnanie miêsa, nazwie 
wozu który 

uczestniczy³ w procesji œwi¹tecznej ku 
czci bogini Izydy a póŸniej Dionizosa 
w staro¿ytnym Rzymie. Karnawa³ 
wywodzi siê z kultów p³odnoœci i z 
kultów agrarnych. Od g³êbokiej 
przesz³oœci utrzymywa³o siê 
przekonanie, ¿e im wy¿sze bêd¹ 
skoki, tym wy¿ej bêdzie rodzi³o zbo¿e. 
Miêdzy innymi dlatego Karnawa³ jest 
tak œciœle zwi¹zany z tañcami. W 
wielu krajach europejskich, zw³aszcza 
na wsiach praktykowano tak¿e tañce 
dooko³a ogniska, najczêœciej w formie 
ko³a.

Geneza karnawa³u

Teksty przygotowa³y: £ucja Cieœlak, Iga Zatoka, Monika Kraszewska, Kinga Szpreglewska, 
Martyna Mess, Weronika Rokicka, Anna Mrzyg³ód; oprawa graficzna: Anna Mrzyg³ód.
Wykorzystano strony www
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