
OD REDAKCJI:

Drodzy czytelnicy,

Kończący się właśnie rok szkolny był trudny i z pewnością wielu z nas 
chciałoby o nim szybko zapomnieć. Możemy już odetchnąć z ulgą, 
wyczekując ostatniego dzwonka i snując wakacyjne plany. Przed nami 
załużony relaks.

Zapraszamy do lektury wakacyjnego, a zatem ostatniego w tym roku 
szkolnym numeru naszego szkolnego pisma AD REM. 

W bieżącym numerze zamieściliśmy m.in. wyniki sondy na temat 
waszych wakacyjnych planów. Znajdziecie też propozycje letnich 
wycieczek oraz ciekawe pomysły świętowania Dnia Dziecka.

Nieustannie zapraszamy też do współtworzenia naszego szkolnego 
pisma oraz do lektury. 

Zatem - AD REM!1

W NUMERZE:
• Wakacyjne plany uczniów (sonda)
• Wydarzenia (konkursy, itd)
• Wakacyjny przewodnik pana Henryka
• Zapraszam Was do...Poznania
• Okiem ucznia – Felieton  
• Dzień Dziecka
• Wakacyjne życzenia

1 Co po łacinie oznacza DO RZECZY, do głównej sprawy, do właściwego tematu.
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ZAMIAST WSTĘPU 
W wielu rankingach najpopularniejszych słów w 2020 roku 
zwyciężyło słowo „pandemia”, tuż przed „koronawirusem” i 
„kwarantanną”. Ale nie tylko język został zdominowany przez 
aktualną sytuację na świecie. 

O ile w zeszłym roku szkolnym pandemia nas zakoczyła, o tyle w tym 
roku zdążyliśmy się do niej przygotować, a przynajmniej mogliśmy 
się spodziewać, że nauczanie zdalne stanie się naszą codziennością.

Nie ulega wątpliwości, że tym 
razem było nam trochę łatwiej, 
bo znaliśmy narzędzia, programy 
i platformy do nauki na odległość. 

Niemniej perspektywa spędzenia 
całego roku przed ekranami 
komputerów nikomu nie 
przypadła do gustu, a z czasem 
zaczęła coraz bardziej uwierać. 
Komuż z nas nie dały się we znaki 
bóle pleców i zaczerwienione 
oczy? Kto z nas nie zaspał choćby 
raz na pierwszą lekcję... 

Najbardziej jednak ucierpiały 
nasze relacje. Pandemia 
pokazała nam, że nic nie zastąpi 
kontaktu z drugim człowiekiem. 
Takiego realnego, nie przez ekran 

smartfona. Ktoś kiedyś powiedział, że paradoks naszych czasów 
polega na tym, że to, co miało nas zbliżać(telefon, komunikatory 
internetowe), oddalają nas od siebie. Pandemia tylko pogłębiła i 
przyspieszyła ten niepokojący i niebezpieczny trend.

Niech te trudne doświadczenia będą dla nas lekcją, by cenić relacje 
międzyludzie i by o nie dbać. A zatem, odłóżmy na bok smartfony, 
wyłączmy komputery. 

Dołączcie do naszego tegorocznego wakacyjnego wyzwania pod 
hasłem: #spedzam_wakacje_offline

Sabina Mężyk



WAKACYJNE PLANY UCZNIÓW - NASZA SONDA
Wakacje tuż tuż.

Czy już wiecie, co będziecie robić latem?

Oto wyniki naszej 
sondy dotyczącej 
spędzania wolnego 
czasu w wakacje.
W ankiecie wzięło 
udział 53 uczniów 
naszej szkoły.

•	 Na pytanie Czy w tym roku potrzebujesz 
wakacyjnego odpoczynku bardziej niż 
w poprzednich latach? Ponad 60% 
uczniów stwierdziło, że tak. Prawie 
40% ankietowanych przyznało, że czuje 
zmęczenie, ale “daje radę”. Kolejne 30% 
określa swój stan jako duże zmęczenie, 
zaś 15% uczniów odczuwa bardzo duże 
zmęczenie.

•	 Zapytaliśmy też, czy uczniowie tęsknią 

za szkołą. Jak widać (patrz wykres poniżej), 

nie ma tutaj zgodności, jednak ponad 1/5 

uczniów zdecydowanie chciałaby wrócić, 

a kolejne 22% także wolałoby uczyć się w 

szkole.



Bez względu na to gdzie, z kim i jak będziecie spędzać tegoroczne wakacje, 
życzymy Wam fantastycznych chwil w doborowym towarzystwie!

Tajemnice planów wakacyjnych ujawniła Sabina Mężyk

•	 Na pytanie jakim aktywnościom uczniowie planują poświęcić 
czas w wakacje, najwięcej osób wskazało spędzanie czasu 
z przyjaciółmi (77%), rozwijanie własnych zainteresowań 
(66%). Ponad połowa stwierdziła, że będzie nadrabiać 
zaległości filmowe (56%), zaś 43% planuje poświęcić się 
lekturze książek. Ponad połowa uczniów (54,7%), którzy brali 
udział w sondzie planuje też podjąć wakacyjną pracę. 

•	 35% uczniów chce spędzić 
lato poza miastem. Tyle 
samo zostaje w mieście 
i tutaj zamierza spędzić 
wakacje. 10% ankietowanych 
zamierza wyjechać na wakacje 
za granicę. Pozostali nie 
potrafili sprecyzować miejsca 
wakacyjnego pobytu.



10 IDEJAS 
ĢIMENES ATVAĻINĀJUMAM 

VASARĀ!
Brīvdienās varat kopīgi iepazīt dabu un vēsturi, pavadīt iespaidiem 
pilnu dienu piedzīvojumu parkā, ūdens tuvumā vai radošās darbnīcās.

Iesakām šīs 10 vietas, lai kopā ar ģimeni pavadītu iespaidiem piepildīto 
vasara laiku.

    
TĒRVETES DABAS PARKS
Dodieties uz pasaku pasauli Tērvetē un satieciet 
Annas Brigaderes pasaku lugu tēlus – Sprīdīti, 
Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, rūķu saimi un 
daudzus citus. Iesakām apmeklēt jauno rūķu 
pilsētu Čiekure un uzzināt,  kā Sprīdītim uzrāpties 
Laimīgās zemes Gaisa takās. Jauki pavadīta 
brīvdiena ģimenes lokā dabas parkā Tērvetē būs 
garantēta.

 

MINHAUZENA MUZEJS
Minhauzena muzejā pieaugušos gaida sastapšanās ar barona fon Minhauzena 
neticamajiem piedzīvojumiem, bet mazos delverus – izklaides uz Baltijas 
valstīs lielākā koka atrakciju kuģa. Savukārt otrajā stāvā savu mājvietu 
atradušas gan esošo, gan bijušo slavenību vaska figūras. 

Ikvienam ir iespēja nofotografēties tuvplānā ar maestro Raimondu Paulu vai 
basketbola zvaigzni Uļjanu Semjonovu, kā arī patērzēt ar pašu Kārli Ulmani 
un Dainu Tēvu. Jautrība garantēta!

10 POMYSŁÓW 
NA  
NA ŁOTWIE 



Pašiem izturīgākajiem un 
zinātkārajiem mums ir 
izveidota MINHAUZENA 
MEŽA TAKA – garākā 
apses koka taka Eiropā. 
Taka ved cauri Vidzemes 
mitrāju mežam, tai 
ir izveidoti 3 garumi, 
dažādām apmeklētāju 
sagatavotības pakāpēm: 
garā 4,3 km, vidējā 3,4 
km, īsā 1,0 km. 

Garākā taka aizvedīs 
līdz pašai jūrai, kur 
pēc iespaidiem bagātā 
pārgājiena varēsiet 
sauļoties Vidzemes 
pludmales baltajās 
smiltīs un peldēties 
jūrā. 
 

 

 
 

LIEPĀJAS 
OLIMPISKAIS 
CENTRS

Liepājas Olimpiskais centrs ir lielākais un modernākais baseinu un SPA centrs 
Kurzemē ar relaksācijas zonu, ūdens masāžām, burbuļvannām, trīs veida pirtīm, 
ūdens atrakciju zonu bērniem, diviem baseiniem un daudz ko citu.



  
VIENKOČU PARKS
Vienkoču parkā līdzās dzīvnieku 
un dažādu pasaku tēlu skulptūrām 
apskatāmi pēc vēstures avotiem 
tapuši objekti – muižu un dažādu ēku 
maketi. Šeit atrodas arī Latvijā pirmā 
smilšu maisu māja!

  
LAUMU DABAS PARKS
Izglītojošās takās Laumu dabas parkā Kurzemes pusē varēsiet uzzināt ko vairāk 
par bitēm, putniem, augiem un dzīvi mežā

 
BRIEŽU DĀRZS
Vēlaties ieraudzīt slaveno pasaku varoni Bembiju dzīvē? Tad noteikti dodieties 
uz kādu no briežu dārziem Latvijā. Šie majestātiskie dzīvnieki noteikti jūs 
neatstās vienaldzīgus kā vasarā, tā ziemas laikā. Safari parkā “More” varēsiet 
izstaigāt 1,5 km garo pastaigu maršrutu un pabarot briežus.



   VENTSPILS
Ventspili ar labiekārtoto vidi un ērto infrastruktūru noteikti var dēvēt par 
ģimenēm draudzīgāko Latvijas pilsētu. Šeit Planetārijā varēsiet noskatīties 
unikālo zvaigžņu šovu, Kurzemes Democentrā interaktīvi iepazīt tehnoloģiju 
pasauli un Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā izbaudīt ūdens priekus. 

Zinātnes un tehnoloģiju muzejs „Kurzemes Democentrs” ir interaktīvs centrs 
Ventspilī, kas bērniem, jauniešiem un ikvienam interesentam piedāvā aktīvu, 
aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

 
PIEDZĪVOJUMU 
PARKS „TARZĀNS”
Siguldas piedzīvojumu parks 
„Tarzāns” ir lielākais brīvdabas 
piedzīvojumu parks Baltijā. Katra 
aktīvo atpūtu alkstoša ģimene 
šeit atradīs sev piemērotāko. 
Piedzīvojumu parkā kopīgiem spēkiem varēsiet pievarēt 100 dažādus kokos 
izvietotus šķēršļus, 400 m gara redeļu trasē izbraukt ar 40 km/h lielu ātrumu, šaut 
ar loku, kāpt alpīnistu sienā vai izbaudīt kādu citu no brīnišķīgajām aktivitātēm.

Parkā atradīsiet vēl  šķēršļu trases 
kokos gan lieliem, gan maziem! 
Troses nobraucieni vairāk kā 1 km 
garumā! Tur gaida kameršļūkšanas 
trase, bērnu safari, elektrokartingi, 
brīvdabas batutu parks, milzu 
šūpoles, katapulta, loka šaušana un 
citas aktivitātes! Parkā atrodas ari 
modernākais krēslu pacēlājs Latvijā!

 
VALGUMA PASAULE

Kas tas ir? Olis, sūnas, smiltis? To kopā ar bērniem vari minēt pastaigas laikā 
atpūtas kompleksā „Valguma Pasaule”, kur iekārtota baskāju taka. Ar kailām 
pēdām dodoties baskāju takā, piedzīvosiet visdažādākās sajūtas. Noteikti vērts 
izstaigāt arī meditāciju labirintus!



Atpūtas komplekss „Valguma 
pasaule” atrodas netālu no Smārdes 
meža ielokā, pie Valguma ezera. 
Viesiem tiek piedāvāta viesnīca, 
restorāns, semināru zāle, pirts ar 
kublu un istabiņām. Tāpat pieejama 
laivu noma un piknika vietas, kā arī 
labsajūtas rituāls un mākslas telpa 
mežā. Kompleksā atrodas pirmā 
baskāju taka Baltijā.

 
IZKLAIDES PARKS „AVĀRIJAS BRIGĀDE” 
Izklaides parks „Avārijas Brigāde” ir ideāli piemērots ģimenēm ar bērniem. Plašais 
atrakciju un izklaižu piedāvājums, kas papildinās katru mēnesi, ļauj ikvienam 
atrast saistošas aktivitātes, lai kopā pavadītais laiks būtu īpašs.

Parks piedāvā plašu izklaides klāstu ģimenēm ar bērniem līdz 14 gadu vecumam. 
Atklāta Avārijas brigādes pilsētiņa, kurā ir gan spēles, gan iespēja satikt 
iecienītos multfilmu varoņus Bembelātu, Poteriku un Sīlinku.

Lai iepazītu 
aizvēsturisko 
pasauli, mežā un 
pļavā izvietoti 
dinozauri 
dabīgā izmērā. 
Parkā izveidota 
velokartingu 
trase, labiekārtota 
dīķu apkārtne.

Bērni var 
izlēkāties arī uz 
ūdens spilvena 
un izbraukāties 

ar borta automobilīšiem, rāpties cauri virvju trasei egļu un priežu mežā, kur 
gaida… dinozauri un citi pārsteigumi.

Savukārt latviešu autoru pasaku tēli – ezītis, kaķītis, Lāčplēsis, Sprīdītis, Maija 
un Paija, kā arī daudzi citi jau atraduši savu vietu parkā Cālis.lv iekārtotajā stāstu 
takā.

Przewodnik po Łotwie - Henryk Witkowski



ZAPRASZAMY DO POZNANIA!
Co warto zobaczyć w stolicy Wielkopolski?

Poznań – miasto położone w środkowej Wielkopolsce nad rzeką 
Warta, stolica województwa i regionu. To także miejsce, gdzie zaczęła 
się historia polskiej państwowości.

Pierwsze ślady osadnictwa na 
terenie dzisiejszego Poznania 
sięgają 8 tysięcy lat p.n.e. 
Nowożytna historia miasta 
rozpoczęła się w IX wieku na 
Ostrowie Tumskim – jednej z 
wysp leżących w widłach  rzek: 
Warty i Cybiny. Miejsce to wybrał 
książę  Mieszko I  na swój gród. 
Tu na brzegu Warty odbył się 
jego chrzest a później ślub z 
czeską księżniczką Dobrawą. Na 
Ostrowie Tumskim  założono też 

pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo.

Poznań to kolebka 
polskiej państwowości, 
to tu znajdowała się 
administracyjna stolica 
pierwszych władców z 
dynastii Piastów. Dopiero 
po zniszczeniu miasta 
przez Czechów, Kazimierz 
Odnowiciel zdecydował 
się przenieść stolicę do 
Krakowa. Co wcale nie 
znaczy, ze miasto straciło 
z tego powodu swoje 
znaczenie. Na przestrzeni dziejów 
niejednokrotnie odegrało ważną 
rolę w historii Polski.

Jego nazwa wymieniana jest nawet w 
polskim hymnie narodowym. Jak do 
tego doszło? W 1806 roku w Poznaniu 



stacjonowali żołnierze Napoleona 
Bonaparte, a  wśród nich autor 
polskiego hymnu Józef Wybicki 
oraz dowódca legionów polskich 
generał Jan Henryk Dąbrowski. 
Być może pobyt w tym mieści 
wpłynął na to, że Józef Wybicki 
jego nazwę umieścił w hymnie.

Jak Czarniecki do 
Poznania 
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania,
Wrócim się przez 
morze.

W pochodzącej z II połowy X wieku katedrze pod wezwaniem Św. Apostołów 
Piotra i Pawła znajduje się  Złota Kaplica, w której pochowani są pierwsi władcy 
Polski – Mieszko I i Bolesław Chrobry.  

Na początku XIII w. nastąpił gwałtowny rozwój miasta. W 1253 roku 
Bolesław Pobożny biorąc pod uwagę przeludnienie Ostrowa Tumskiego, 
postanowił wybudować miasto na lewym brzegu Warty. Centralnym 
jego placem jest Stary Rynek. To obecnie jedno z najładniejszych 
miejsc w Polsce, gdzie toczy się życie kulturalne i rozrywkowe miasta. 
W okresie Bożego Narodzenia powstaje tu miasteczko betlejemskie – 
jedyna taka konstrukcja w Polsce.

Stojący na jego środku 
renesansowy ratusz od 
zawsze kojarzył się z 
legendą o  koziołkach, 
które o godzinie 12:00 
pojawiają się na wieży i 
trykają różkami.  Skąd na 
wieży wzięły się koziołki? 

Według legendy, po 
wielkim pożarze miasta w 
1536 roku rajcy miejscy, 

chcąc podnieść jego prestiż, zdecydowali się na odbudowę strawionego przez 
ogień ratusza. W związku z tym w 1550 roku podpisali umowę z włoskim 
architektem Baptistą di Quadro. Włoch wywiązał się ze swego zadania 
znakomicie. Poznański ratusz uważany jest za jeden z najciekawszych 
zabytków architektury renesansowej nie tylko w Polsce. Po pewnym czasie na 
wieży ratuszowej  postanowiono zainstalować zegar. Jego wykonanie zlecono 
mistrzowi ślusarskiemu z Gubina – Bartłomiejowi Wolffowi.



Rysowała w Poznaniu - 
Swetlana Narkiewicz



Z okazji zakończenia prac budowlanych 
rajcy uznali, że czas pochwalić się nowym 
nabytkiem i z tej okazji postanowili 
wydać wielką ucztę, na którą zaprosili 
wojewodę. Jeden z kucharzy, który miał 
przygotować uroczysty obiad, zamiast 
pilnować mięsa, udał się na wieżę, by 
poznać mechanizm  instalowanego 
tam właśnie zegara. W czasie jego 
nieobecności mięso spaliło się na węgiel. 
Chcąc ratować sytuację, mistrz patelni 

udał się na łąkę, gdzie spokojnie pasły się dwa małe koziołki. Schwytał je 
i przyciągnął na rynek z zamiarem przyrządzenia z nich pieczeni. Jednak w 
pewnym momencie zwierzęta wyrwały mu się z rąk i 
uciekły na szczyt wieży. Tam na oczach zgromadzonych 
i zdziwionych mieszczan zaczęły trykać się różkami.  
Ich zachowanie tak rozbawiło wojewodę, ze zapomniał 
o skromnym obiedzie i rozkazał władzom miasta, 
by zamówiły u mistrza Wolffa koziołki, a następnie 
umieściły je na  wieży. Od tego czasu stały się one 
symbolem miasta.

Warto dodać, że na fasadzie Ratusza jest bardzo ciekawa. Umieszczono 
tam  wizerunki polskich królów z dynastii Piastów i Jagiellonów 
oraz greckich i rzymskich mędrców. Ponadto  zobaczyć tam można 
personifikacje cnót, jakimi powinni wykazywać się miejscy urzędnicy, 
a więc: cierpliwość, roztropność, sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, 
męstwo i umiarkowanie. Cechy niegdyś tak pożądane, dziś niestety 
obce państwowym urzędnikom.

Warto wiedzieć, że na Starym Rynku mieści jedyne w Polsce i jedno z 
nielicznych w Europie Muzeum Instrumentów Muzycznych, w którym można 
obejrzeć słynną szklaną harmonijkę opisaną przez Adama Mickiewicza w 
„Dziadach”.

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie słynne są 
nie tylko w Polsce, ale 
także w świecie. To 
jedna z najstarszych i 
największych imprez 
wystawienniczych w 
Europie. Po raz pierwszy 
zorganizowano je w 
1921 roku. 



Znajdująca się na ich terenie, a wzniesiona 
przez Prusaków Wieża Górnośląska stała 
się symbolem Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

Poznań to miasto kultowe wśród 
miłośników literatury młodzieżowej. 
To tu toczy się akcja Jeżycjady – cyklu 
powieści Małgorzaty Musierowicz. Jej 
bohaterowie – rodzina Borejków, mieszka 
na poznańskich Jeżycach w secesyjnej 
kamienicy przy Roosvelta 5. Mieszkańcy 
tego domu często muszą wyprowadzać 
z błędu miłośnikom tych powieści, gdy 
pytają pod którym numerem mieszka 
rodzina Borejków.

Jedną z atrakcji Poznania jest 
centrum handlowe Stary Browar. 
Piękne wnętrza zrewitalizowanego 
browaru służą zarówno handlowi jaki 
i sztuce. Prócz  sklepów, restauracji, kawiarni są tu galerie obrazów 
oraz Centrum Tańca Współczesnego – najbardziej prężnie rozwijający 
się ośrodek tej sztuki w Polsce.

W centrum Poznania, niedaleko Katedry znajduje się centrum rekreacyjne – 
Malta. Znajduje się tam sztuczny zbiornik wodny, na którym organizowane 
są mistrzostwa Polski, Europy i świata w kajakach. To także ulubione miejsce  
wypoczynku mieszkańców miasta. Wśród atrakcji znajduje się tam całoroczny 
tor saneczkowy i narciarski, tor wioślarski i kajakowy, termy wodne, ZOO, po 
którym zwiedzających obwozi kolorowa kolejka „Maltanka”.

To tylko niektóre atrakcje tego starego i zarazem nowoczesnego, tętniącego 
życiem miasta. Warto tam przyjechać, 
by zobaczyć  te i wiele innych ciekawych 
miejsc.

Obecnie stolica Wielkopolski 
uznawana jest za jedno z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się 
miast w Polsce. Gospodarność jego 
mieszkańców oraz ich przysłowiowa 
pracowitości oszczędność sprawiły, 
że Poznań stał się miastem 
atrakcyjnym, licznie odwiedzanym przez turystów z kraju i zagranicy.

O Poznaniu opowiedziała Maria Książek-Zamlewska



Okiem ucznia                                                               Felieton

CZY ŚWIAT POTRZEBUJE DZIŚ RYCERZY? 

Zdecydowanie! Ale to nie tacy rycerze, których znamy ze średniowiecza. Dzisiejsi 
rycerze też ratują świat, ale trochę innym sposobem.
Nowoczesnym rycerzem może zostać każdy, a średniowiecznym nie. 
W średniowieczu rycerz musiał być szlachetnie urodzony, wysoki, mocny, piękny. 
Ideał rycerski wielbił ciało w takiej mierze, w jakiej ideał chrześcijański je poniżał. 
Współczesny rycerz nie musi spełniać żadnych tych kryteriów. Nowoczesny 
rycerz może być kimkolwiek i jakikolwiek. Ponadto nie każda osoba, którą dzisiaj 
nazywamy rycerzem spełnia obowiązki rycerza średniowiecznego. 
Rycerz naszych czasów to osoba, która swoimi działaniami pomaga 

człowieczeństwu.  To mogą 
być programiści, filantropi, 
biznesmeni, zwyczajni pracownicy w 
przeciętnych firmach. 
Natomiast tacy ludzie jak żołnierze, 
policjanci, strażacy, pracownicy 
służby zdrowia (lekarze, kierowcy 
karetek, pielęgniarki) także 
częściowo pełnią obowiązki rycerza 
średniowiecznego. 
Najbliżej (ale nie na sto procent!) 
do rycerza średniowiecznego jest 
żołnierzom, bo jednak są w wojsku, 

w razie potrzeby walczą, bronią państwa. Myślę, że po żołnierzach są policjanci, 
bo bronią ludzi przed przestępcami, ale obszar działań policjanta jest znacznie 
mniejszy niż ten, w którym „działa” żołnierz. Po policjantach znajdują się 
strażacy i pracownicy służby zdrowia. Strażacy pomagają ludziom przy pożarach 
oraz w innych dużych kłopotach, natomiast pracownicy służby medycznej bronią 
ludzkiego zdrowia.
Tak samo jak i rycerz średniowieczny, wszyscy wyżej wymienieni „potomkowie”, 
czyli żołnierze, policjanci, lekarze, strażacy składają przysięgę, że będą pomagali 
ludziom i że nie będą im szkodzić. 
Pozostałe „typy” rycerzy nie składają żadnych przysięg, ale prawdopodobieństwo 
tego, że pozostaną wierni szlachetnym ideałom jest bardzo duże, bo skoro 
już czynią dobro, to raczej nigdy nie przestaną. Niesienie pomocy innym jest 
w jakimś sensie uzależnieniem. Niestety ludzie to wykorzystują i dlatego tym 
dobrym osobom jest o wiele trudniej.  Dzisiejszym rycerzem może zostać nawet 
najzwyklejszy człowiek ulicy.
Przykłady, które opisałem potwierdzają tezę, że dziś świat także potrzebuje 
rycerzy, ale w trochę innej formie niż wcześniej. 

Marek Kondratjuk, 10 klasa



DZIEŃ DZIECKA 

1 CZERWCA OBCHODZONY JEST MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA. 

Tego dnia dorośli spełniają wszelkie życzenia i zachcianki 
najmłodszych, by sprawić im przyjemność. Jednak historia tego 
święta sięga połowy poprzedniego wieku i zrodziła się, by przede 
wszystkim zwrócić uwagę na kwestię przestrzegania praw dzieci bez 
względu na ich miejsce zamieszkania.

HISTORIA
Podobno korzenie Dnia Dziecka sięgają 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zadecydowało o konieczności 
stworzenia takiego święta, by upowszechnić cele i ideały dotyczące praw dziecka, 

„Dzieci są 
nadzieją, która 
rozkwita wciąż 
na nowo, 
projektem, który 
nieustannie się 
urzeczywistnia, 
przyszłością, 
która pozostaje 
zawsze otwarta”.

Jan Paweł II



jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych. Inne źródła z kolei datują 
Dzień Dziecka na rok 1952, a inicjatywę ustanawiającą to święto przypisuje się 
działającej na rzecz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na świecie organizacji  
„The International Union for Protection of Childhood”. 

Z kolei w chińskim kalendarzu Dzień Dziecka ponoć występuje już od roku 1926, 
natomiast w Japonii uroczystość ta ma swoje tradycje od 1948 roku. Trudno 
zatem podać jedną, konkretną datę. 

Pewne jest jednak to, że ustanowienie Międzynarodowego Dnia 
Dziecka było koniecznością, a jego obchody co roku kojarzone są                     
z czasem szczęścia i zabawy, nie tylko wśród najmłodszych.

Dzień Dziecka w różnych częściach świata

W Polsce i innych krajach byłego bloku socjalistycznego święto to obchodzone 
jest właśnie 1 czerwca. We Francji i Włoszech z kolei Międzynarodowy Dzień 
Dziecka przypada 6 stycznia,  zbiegając się ze  Świętem Trzech Króli. Wynika to z 
faktu, iż Dzień Dziecka łączony jest tam z Dniem Rodziny. 

Obchody Dnia Dziecka bardzo ciekawie wyglądają w Japonii. Podobno według 
tamtejszej tradycji 
uroczystość ta wywodzi 
się ze święta chłopców 
zwanego Tango-no 
Sekku, które świętuje 
się 5 maja. W gestii 
rodziców tego dnia 
leży przygotowanie 
latawców w kształcie 
karpia z papieru bądź 
tkaniny, które następnie 
wywiesza się na 
masztach przed domem. 

Obchody Dnia Dziecka na świecie mogą być bezpośrednio związane z świętem 
narodowym danego kraju, czego najlepszym przykładem jest Turcja, gdzie 
przypadający na 23 kwietnia Dzień Dziecka jest jednocześnie Świętem 
Niepodległości. Niezwykle ciekawa jest historia połączenia tych dwóch rocznic. 
Jak się bowiem okazuje, Mustafa Kemal Atatürk, uznawany za twórcę niezależnej 
Republiki Tureckiej w 1920 roku, stwierdzając, iż to dzieci są przyszłością narodu, 
postanowił właśnie im zadedykować ten dzień. 23 kwietnia w Turcji, podobnie 
jak 1 czerwca w Polsce, dzieci zasiadają w parlamencie.

na podstawie:
https://historia.org.pl/2015/06/01/od-kiedy-obchodzimy-dzien-dziecka-
historia-i-zwyczaje-swieta/ 

https://historia.org.pl/2015/06/01/od-kiedy-obchodzimy-dzien-dziecka-historia-i-zwyczaje-swieta/
https://historia.org.pl/2015/06/01/od-kiedy-obchodzimy-dzien-dziecka-historia-i-zwyczaje-swieta/




W      imieniu całej 9. klasy chcę powiedzieć Wam DZIĘKUJĘ za te                      
9 lat spędzonych w naszej ulubionej polskiej szkole.  Wy zawsze 

wspieraliście nas w trudnych sytuacjach, kiedy tego najbardziej 
potrzebowaliśmy, i za to jesteśmy bezgranicznie wdzięczni. 
Takie słowa wdzięczności skierowali do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców 
oraz rodziców 11 czerwca uczniowie 9.klasy, którzy zakończyli swoją edukację 
w szkole podstawowej, tym samym przechodząc do grona absolwentów polskiej 
szkoły im. Ity Kozakiewicz w Rydze.
Tego dnia pierwszy raz od długiego czasu mogliśmy zebrać się wspólnie w 
szkole, a nie przed ekranami komputerów. Mimo, że potraszyła nas czerwcowa 
burza, to cała uroczystość przebiegła w nostalgicznej atmosferze wdzięczności 
za wspólnie spędzone lata nauki.

Swoje pożegnalne przemówienie absolwenci szkoły podstawowej zakończyli 
słowami:

Dziś tak po ludzku, zwyczajnie jest nam ciężko rozstawać się, 
lecz rozumiemy, że taka jest kolej rzeczy. Każdy wybiera swoją 

drogę i idzie nią, by budować swoją przyszłość. Będzie nam ciężko, 
ale poradzimy sobie, ponieważ uczyliście nas jak być silnymi i nie 
poddawać się. 

Ulgę przynosi myśl, że zawsze będziemy mieć możliwość powracać do 
rodzimej szkoły i odwiedzać was, a wy tutaj na nas będziecie czekać...

Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły,                                  
a na pamiątkę album o stu wybitnych Polakach związanych z Łotwą,                                     
z życzeniami sukcesów i pomyślności w dalszej edukacji.





Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
międzynarodowym pod tytułem “Nicolaus Copernicus” 

organizowanym przez Fundację Portretu, Zakład Dydaktyki 
Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz 

Polską Macierz Szkolną 
w ramach ekspozycji obrazu Jana Matejki 

pt. Astronom Kopernik w The National Gallery w Londynie.

Celem konkursu jest inspiracja dzieci i młodzieży malarst-
wem portretowym oraz promocja sztuki i kultury polskiej.

Termin nadsyłania prac kończy się wraz z dniem 15 lipca.
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