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Wywiad                 

z ciekawym 

człowiekiem 

 

 

Do styczniowego numeru ,,Szkoły nad 

Zalewem” przygotowaliśmy  wywiad z 

naszym szkolnym psychologiem, panem 

Jarosławem Bartnowskim. Zapraszamy do 

lektury: 

A.M:  Czy posiada Pan jakieś inne 

wykształcenie? 

J.B: Tak, ukończyłem wychowanie 

fizyczne. Obecnie jestem w trakcie  

kształcenia na psychoterapeutę. 

A.M:  Jak Pan ocenia pracę w szkole w 

Turośni Kościelnej? 

J.B: Atmosfera jest bardzo przyjazna i 

ciepła. Jest wiele problemów  z dziećmi ale 

nie mogłem się spodziewać, że ich nie 

będzie. Wszystko oceniam bardzo 

pozytywnie. 

A.M:  Czy trudna jest praca w roli 

psychologa szkolnego? 

J.B:  Powiedziałbym, że  to zależy od 

problemów jakie prezentują dzieci.  Raz 

jest lepiej, a raz gorzej. 

A.M:  Czy mógłby Pan opowiedzieć coś 

więcej o swojej pracy? Czym się Pan 

dokładnie zajmuje? 

J.B: Praca odbywa się w gabinecie 

psychologa i pedagoga.  Dzieci przychodzą 

z różnymi problemami. Są to jakieś 

konflikty rodzinne, klasowe, lub po prostu 

sobie z czymś nie radzą. To nie jest 

psychoterapia  ale jakieś interwencje lub 

porady, które mam nadzieję, że im 

pomagają.  Ja pomagam im tylko to dobrze 

odczytać. 

A.M: Czy zna Pan jakieś języki obce? 

J.B:  Z lat szkolnych znam język rosyjski. 

Mam opanowany też język francuski, który 

wyćwiczyłem sobie podczas mojego 

pięcioletniego pobytu we Francji. 

A.M:  Kim chciał Pan zostać gdy był Pan 

dzieckiem? 

J.B: Było to dosyć dawno więc nie jestem 

pewien mojej odpowiedzi ale chyba 

chciałem zostać piłkarzem jak większość 

chłopców. Potem  moje marzenia się 

spełniły. Grałem w kilku klubach 
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sportowych ale to już przeszłość i cieszę 

się tym co robię teraz. 

A.M: Wychowywał się Pan na wsi czy  w 

mieście? 

J.B: Pochodzę z Białegostoku z dosyć 

ciekawej dzielnicy. Miałem tam wielu 

kolegów, z którymi grałem na boisku w 

nogę. 

A.M:  Czy ma Pan jakieś zwierzątko 

domowe? 

J.B: Tych zwierząt przewijało się sporo. 

Obecnie w  moim domu mieszkają ze mną 

dwa psy, kot i żółw. 

A.M: Czy lubi Pan czytać książki? 

J.B: Tak, bardzo lubię czytać. Obecnie nie 

mam za dużo czasu na czytanie moich 

ulubionych książek podróżniczych, 

ponieważ czytam literaturę 

psychologiczną. Są to na przykład nowe 

wyniki badań. 

A.M: Czy był Pan kiedyś w jakichś 

ciekawych miejscach za granicą? 

J.B: Od 13 lat moją wielką pasją są 

podróże rowerowe.  Byłem w wielu 

krajach azjatyckich na przykład 

zwiedziłem Iran , Pakistan, Indie czy 

Chiny. Podczas wakacji nauczycielskich 

wyjeżdżam na miesięczne wyprawy 

rowerowe. Nocuję wówczas pod namiotem 

wśród innych ludzi. Nawiązuję z nimi 

przyjaźnie, poznaję ich kultury. Przez kilka 

lat byłem też we Francji. Wyjechałem tam 

do pracy. Na początku nie znałem języka, 

więc musiałem pracować fizycznie. Nie 

było lekko, dlatego szybko nauczyłem się 

języka francuskiego aby mieć między 

innymi korzyściami, większe szanse na 

lepszą pracę.  

A.M:   Czy ma Pan jakieś postanowienia 

noworoczne? 

J.B: Nie praktykuję tego, ponieważ  jak u 

większości osób kończą się one po 

miesiącu. Wolę więc uniknąć rozczarowań. 

A.M: Co lubi Pan robić w wolnym czasie? 

J.B:  Moją pasją w okresie letnim są prace 

w ogrodzie. Lubię coś naprawić, skosić 

trawę, to mnie najbardziej odpręża.  

A.M:  Czy ma Pan jakieś rady osobom, 

które chciałyby w przyszłości studiować 

psychologię? 

J.B: Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na życie to 

polecam. Trzeba się tylko dobrze nastawić 

i wiedzieć, że to jest pasja. 

A.M: Dziękuję za wywiad. 

 
Amelia 
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,,Bezpieczeństwo 

w ferie to 

podstawaˮ 

 
Opowiem wam dziś pewną historię. Na 

szczęście będzie to opowieść z dobrym 

zakończeniem, ale pamiętajcie że nie 

zawsze tak jest. 

Pewnego słonecznego, zimowego poranka 

grupka przyjaciół poszła pobawić się na 

śniegu. Do bandy należeli: Antek, Ola, 

Grześ, Adam i Dominika. Przyjaźnili się 

już od pierwszej klasy. Uwielbiali wiosną i 

latem bawić się w podchody, chowanego i 

inne gry, a zimą lubili lepić bałwana, 

budować igloo i oczywiście robić bitwy na 

śnieżki. Tego dnia uzgodnili, że pójdą 

pobawić się nad rzeką. Ich mamy kazały 

pod żadnym pozorem na nią nie wchodzić. 

Dzieci oczywiście przytaknęły i pobiegły 

nad rzekę, która była nieopodal ich domów 

dlatego rodzice cały czas je widzieli. 

-Może dziś zbudujemy największego 

bałwana w całej wiosce? - powiedziała 

Ola. 

-Nie! Nie uda nam się przebić bałwana 

Wiśniowskich. Oni dali mu nawet 

światełka. - rzekł Antek. 

-W sumie masz rację. To głupi pomysł. 

-A może zróbmy bitwę na śnieżki?! - 

zapytała Dominika. 

-Nie chce mi się. W poniedziałek już się w 

to bawiliśmy. - odparł Grześ. 

-O! Mam pomysł! - krzyknął Adam. 

-Jaki? - zapytali wszyscy chórem. 

-Poślizgajmy się na lodzie!!!  

-Co? Na rzece jest niebezpiecznie! - z 

oburzeniem odparła Dominika. 

-Już dawno zamarzła i na pewno się nie 

załamie pod nami. Przecież jesteśmy 

leciutcy. 

-Rodzice nam zabraniają!- surowym tonem 

odparła Dominika. 

-No, ale oni nawet tego nie zobaczą!- z 

przekonaniem skwitował Adam. 

-Nie zgadzam się! Oni wszystko widzą 

przez okno! 

-Nie zobaczą tam zasłania drzewo, a 

rodzice pomyślą, że budujemy igloo. 

-A jak komuś coś się stanie?- zapytała 

Dominika. 

-Nic się nie stanie, lód jest gruby! 
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-Ja się nie bawię. Idę. Pa! 

-To idź. My się będziemy tutaj świetnie 

bawić nawet bez ciebie- odparł Antek. 

-Ja wolę już siedzieć sama w domu niż 

narażać życie! Od razu mówię nie róbcie 

tego! 

-Dobra idź już i nie marudź! Pa!- pożegnał 

ją Adam. 

Po tej rozmowie Dominika wróciła do 

domu, a reszta została przy rzece. Grześ 

rzucił kamyk i powiedział, że  lód jest 

gruby i mogą wchodzić. Adam pierwszy 

wbiegł na lód. 

-Chodźcie jest super! Lód jest śliski i 

można jeździć jak na łyżwach. 

-Jasne biegniemy! 

-Czekajcie! Coś trzasnęło! 

-Adam chodź do nas. To może lód pęka. 

-Jasne już idę!!! 

Nagle lód się połamał. Adam w mgnieniu 

oka wpadł do wody i zaczął krzyczeć: 

-Ratunku!!! Ja tonę! Po…móż…cie! 

-Biegnijmy szybko po pomoc! 

-Nie trzeba! Ona już tu jest!- krzyknęła 

biegnąca Dominika  

– Mamo! Chodź szybko! 

Mama Dominiki i tata Grzesia szybko 

wyciągnęli Adama. Był strasznie 

zziębnięty i wystraszony. Rodzice szybko 

zanieśli go do domu. Na szczęście nic 

złego się nie stało i nawet nie musieli 

jechać do szpitala. Po trzech dniach 

przeziębienia Adam czuł się już świetnie. 

Czwartego dnia odwiedzili go jego 

przyjaciele. Przynieśli mu jeszcze ciepły 

placek wiśniowy, który zrobili wspólnie 

oraz gorącą herbatę w termosie. 

-Cześć wszystkim! 

-Hej! Jak się czujesz? 

-Dobrze. Dominika możemy pogadać na 

osobności? 

-Oczywiście. 

-My przyjdziemy jak skończycie. 

-Kiedy wszyscy wyszli Adam zaczął 

mówić: 

-Przepraszam, że cię nie posłuchałem. 

Gdybym to zrobił to do niczego by nie 

doszło. 

A tak w ogóle, skąd wiedziałaś co się 

dzieje i tak szybko przyszłaś z pomocą 

przecież ciebie tam nawet nie było? 

-Byłam. Cały czas siedziałam przy płocie i 

patrzyłam co robicie. Nawet nie weszłam 

do domu. Bałam się, że coś może się wam 

stać. 

-Dzięki na ciebie zawsze można liczyć. 

I tak właśnie skończyła się ta historia, ale 

mam dla was jeszcze morał ważny, a brzmi 

on tak: Bezpieczeństwo w ferie to 

podstawa, chodzić po rzece nie wypada! 

 

 

Julia Świstun 
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RECENZJE 

KSIĄŻEK 

  

  Autorem książki „Charlie i 

fabryka czekolady” jest Roald Dahl. 

Książka jest przyjemna w czytaniu, bardzo 

dużo się w niej dzieje i występuje sporo 

postaci. Główny bohater marzy o 

zwiedzeniu Fabryki Czekolady. Pewnego 

dnia nadarza się okazja do spełnienia tego 

marzenia. Czy mu się to uda? Na to 

pytanie odpowiecie sobie sami czytając tę 

książkę. Chłopiec nie pochodzi z bogatej 

rodziny, a wręcz przeciwnie. Jego 

ulubionym członkiem rodziny jest dziadek 

Joe, bardzo wesoły i radosny staruszek. 

Książka ukazuje przede wszystkim dobro, 

które na końcu zwycięża.    

  Powieść „Charlie i fabryka 

czekolady” przenosi w inny świat. W 

krainę, w której nie ma rzeczy 

niewykonalnych, w której wszystko staje 

się realne, możliwe. To książka dla dzieci, 

ale również dla dorosłych. Dzieciaki dzięki 

przystępnemu językowi i ciekawej fabule 

przeżyją niezapomnianą przygodę. Dorośli 

z kolei przypomną sobie o tym, co tak 

naprawdę stanowi sens życia. Gonitwa za 

pieniędzmi powinna zejść na plan dalszy, 

bo to miłość jest w życiu człowieka 

najważniejsza i to dzięki niej, tak jak w 

rodzinie Bucketów, można przetrwać 

najtrudniejsze czasy. Ważne jest również 

to, by tak jak pan Wonka, każdy z nas 

umiał odnaleźć w sobie coś z dziecka i 

choć na chwilę zapomnieć o wszelkich 

ograniczeniach. 

„Charlie i fabryka czekolady” to książka z 

przesłaniem, z którym dzieci powinny 

zapoznawać się od małego. Rodzina 

stanowi siłę, a miłość wzmacnia. Warto 

przypomnieć sobie tę prawdę podczas 

lektury. 

     

   Julia A. 

Zostań, jeśli kochasz” to światowy 

bestseller literatury młodzieżowej, 

przetłumaczony na ponad trzydzieści 

języków. Główną bohaterką jest 

siedemnastoletnia Mia Hall. To spokojna 

uczennica, która od dziecka gra na 

wiolonczeli i to właśnie z tym 

instrumentem wiąże swoją przyszłość. Mia 

zakochała się w Adamie, rockmanie. Ona 

marzy o dostaniu się do prestiżowej 

nowojorskiej uczelni, gdzie mogłaby 

rozwijać swoje umiejętności muzyczne. W 

przeciwieństwie do niej, chłopak wolałby 

nie wyjeżdżać, aby móc dalej koncertować 

https://www.taniaksiazka.pl/bestsellery
https://www.taniaksiazka.pl/bestsellery
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z zespołem i widywać się ze swoją 

ukochaną. 

Mia wychowuje się w kochającej i 

nowoczesnej rodzinie. Ma młodszego brata 

Teddiego. Sielskie życie zostaje przerwane 

w jednej chwili. Tragiczny wypadek 

samochodowy przekreślił całe życie 

Mii. Zginęli wszyscy, których kochała. 

Przeżyła tylko ona, ale nadal nie odzyskała 

przytomności. Staje przed dylematem - czy 

podjąć walkę o życie czy po prostu poddać 

się i umrzeć. Próbując podjąć decyzję, Mia 

dokonuje retrospekcji. Wspomina 

dotychczasowe życie. 

Czy życie jest warte tego bólu i cierpienia, 

który ją czeka? Dziewczyna będąc w 

śpiączce widzi swojego chłopaka, babcię, 

dziadka i przyjaciółkę, którzy z wielką 

nadzieją czekają na jej wybudzenie. 

Zaczyna się moment podjęcia jednej z 

najtrudniejszych decyzji. 

Gayle Forman napisała świetną powieść, 

która  wzrusza na każdym kroku. Mimo, że 

jest to literatura młodzieżowa, z pewnością 

zachęcić może czytelnika w każdym wieku  

swoją oryginalnością i pełną zadumy 

treścią. 

“Zostań, jeśli kochasz” to doskonała 

propozycja dla każdego, kto chciałby 

poznać głębiej psychikę młodej 

dziewczyny stojącej przed trudnymi 

wyborami: rozpoczęcia nauki w 

wymarzonej szkole czy kontynuowania 

miłości z Adamem, czy walczyć o  życie  

czy  pozwolić zabrać się śmierci? 

Dalszą część tej historii czytelnicy znajdą 

w tomie "Wróć, jeśli pamiętasz. W naszej 

bibliotece szkolnej dostępne są również: 

„Zawsze stanę przy tobie”, „Wróć, jeśli 

pamiętasz”, „Ten jeden dzień”. Wszystkie 

powieści są wzruszające, ciekawe i godne 

polecenia.  

 

 

 

„Rokko” to powieść o nastoletnim 

chłopcu, takim samym jak większość 

uczniów gimnazjum. Rokko to syn  autora 

wprost rozchwytywanych książek. W 

związku z tym, pieniędzy Rokko czyli 

Roch ma również więcej, niż jego koledzy 

z klasy, czy szkoły, jednak nie czuje się 

przez to wyjątkowy czy szczęśliwszy. 

Tęskni za matką, która zginęła w wypadku 

samochodowym, gdy był jeszcze bardzo 

mały i niewiele o tym wydarzeniu pamięta. 

Z ojcem łączą go na pozór dobre relacje, 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/gayle-forman


      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie III, styczeń 2019 

 

8 
 

ale kiedy przyjrzeć się rodzinie bliżej, staje 

się jasne, że obydwoje są sobie właściwie 

obcy. Jak zareaguje Rokko, kiedy 

niespodziewanie dowie się, że jego sławny 

ojciec ma zamiar wkrótce się ożenić...? 

Wkrótce nadchodzi czas zmian, może nie 

wielkich, ale jakiś na pewno – stara 

gospodyni, która prowadziła dom Rocha 

i jego ojca jest zmuszona zrezygnować z 

posady, a na jej miejscu pojawia się 

młodziutka studentka, która nie miała 

dotąd styczności z tak niecodzienną 

rodziną.Jak ułoży się ich współpraca i 

relacje? Na jaw zaczynają powoli 

wychodzić sprawy z przeszłości, związane 

z mamą Rokko. W szkole także wiele się 

zmienia – do klasy dochodzą aż dwie nowe 

osoby, które, jak szybko się okazuje, 

zmienią szkolną rzeczywistość. W klasie 

zjawią się: najpierw pewien życiowy 

outsider, czarna owca szkoły, a zaraz po 

nim dziewczyna, w której nie sposób się 

nie zakochać. Kiedy wszystko będzie 

wskazywało na to, że najbliżsi przyjaciele 

zawiodą? Jak chłopiec poradzi sobie z 

nowymi wyzwaniami? 

„Rokko” to niezwykła historia o tolerancji, 

dojrzewaniu młodego chłopaka, który 

dopiero zaczyna odkrywać, kim tak 

naprawdę jest. Powieść ukazuje 

determinację nastolatka  w walce o własną 

tożsamość. Polecam wszystkim 

rówieśnikom Rocha, niezależnie od płci. 

Barbara Ciwoniuk to autorka dobrze 

znanych i lubianych książek dla 

młodzieży. Najbardziej znane tytuły jej 

autorstwa to: „Ania”, „Igor”, „Własny 

Pokój”, „Musisz to komuś powiedzieć”, 

„A jeśli zostanę”,  oraz „Rokko”. 

Wszystkie czekają na czytelników w 

bibliotece szkolnej. 

 

„Twardy orzech do zgryzienia” Renaty 

Piątkowskiej jest zbiorem dziesięciu 

zabawnych i pouczających opowiadań. 

Bohaterami poszczególnych historii są 

kilkuletnie dzieci stające przed 

wyzwaniami i trudnymi sytuacjami, z 

jakimi każdy młody czytelnik może się 

zetknąć na co dzień. Autorka podpowiada, 

jak sobie poradzić z takimi „twardymi 

orzechami” jak lęk przed szczepieniem, 

opieka nad własnym zwierzątkiem, czy 

trudną do opanowania złością. Amelka 

pomaszerowała przed siebie i się zgubiła. 

Kuba bał się szczepienia. Franek 

postanowił udowodnić siostrze, że jest 

czarodziejem. Julka nie została zaproszona 

na urodziny kolegi brata, Oliwka musiała 

nauczyć się opieki nad wymarzonym 

żółwiem, a Adaś znaleźć sposób, by 

pomóc sąsiadce. Jak sobie poradzili? O 

tym dowiecie się, czytając dowcipne i 
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pouczające opowiadania Renaty 

Piątkowskiej. 

Zaletą tej książki jest charakterystyczny 

dla twórczości Renaty Piątkowskiej, lekki i 

pełen humoru styl opowiadań, doskonale 

uzupełniony szatą graficzną. Jest to 

lektura, która wywołuje  salwy śmiechu 

zarówno u dzieci jak i u dorosłych. 

 

                                                            K.P. 

 

Drapacze chmur, 

Symfonia Świateł 

i Bruce Lee - 

Hongkong 
 

 
Hongkong jest oficjalnie określany 

mianem Specjalnego Regionu 

Administracyjnego  Hongkong.  1 lipca 

1997r., po 99-letniej “dzierżawie” 

Brytyjczyków, teren ten został przyłączony 

do Chińskiej Republiki Ludowej. 

Hongkong jest całkowicie niezależny w 

kwestiach finansów, polityki wewnętrznej, 

prawa, kultury i oświaty, a także posiada 

własne ustawy zasadnicze i system 

walutowy (dolar hongkoński). Sytuacja ta 

ma nie ulec zmianie aż do 2047 r., kiedy to 

Hongkong zostanie ostatecznie 

przyłączony do Chin. 

W Hongkongu żyje około 7,4 mln ludzi. 

Większość z nich (ponad 90%) jest 

pochodzenia chińskiego, resztę stanowią 

głównie Europejczycy, Amerykanie i 

Indonezyjczycy. 

Językami urzędowymi są język chiński 

(kantoński) i angielski. 

Hongkong jest jednym z najgęściej 

zaludnionych obszarów na świecie: na 1 

km2 przypada ok. 6,7 tys. ludzi. 

Hongkong słynie jako miejsce z ogromną 

ilością wieżowców. Znajduje się tu ponad 

120 budynków o wysokości powyżej 

180m. Najwyższym z nich jest 118-

piętrowy International Commerce Centre. 
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International Commerce Centre 

“Symfonia Świateł” to pokaz, który 

odbywa się codziennie o godz. 20:00, 

kończy o 20:08. Atrakcję wpisano do 

Księgi Rekordów Guinnessa jako 

największe na świecie stałe wydarzenie 

świetlne i dźwiękowe. 

 

 

Religią dominującą jest buddyzm. Panuje 

tu wolność wyznania. 

 

 

W Hongkongu znajduje się pomnik 

jednego z najsłynniejszych mistrzów sztuk 

walk - Bruce’a Lee  

 

                                                         Julia 

 

KALENDARIUM 

Grudzień 

1. Światowy Dzień Walki z AIDS 

2. Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3. Międzynarodowy Dzień 

Niepełnosprawnych 

4. Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i 

Gazownika) 

5. Międzynarodowy Dzień 

Wolontariuszy/Dzień Pomocy Cierpiącym 

6. Dzień Świętego Mikołaja (Mikołajki) 

7. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 

Cywilnego 

8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

9. Międzynarodowy Dzień 

Przeciwdziałania Korupcji 

https://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_walki_z_aids/
https://www.kalendarzswiat.pl/barborka/
https://www.kalendarzswiat.pl/barborka/
https://www.kalendarzswiat.pl/uroczystosc_niepokalanego_poczecia_najswietszej_maryi_panny/
https://www.kalendarzswiat.pl/uroczystosc_niepokalanego_poczecia_najswietszej_maryi_panny/
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10. Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka/Dzień Ochrony Praw Dziecka/ 

Dzień Odlewnika 

11. Międzynarodowy Dzień Terenów 

Górskich 

13. Światowy Dzień Telewizji dla 

Dzieci/Dzień Księgarza 

17. Dzień bez Przekleństw 

18. Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

19. Dzień Narodów Zjednoczonych dla 

Współpracy Południe - Południe 

20. Międzynarodowy Dzień Solidarności 

21. Początek astronomicznej zimy - 

najkrótszy dzień roku 

22. Światowy Dzień Wody 

24. Wigilia Bożego Narodzenia 

25. Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26. Boże Narodzenie (drugi dzień) 

28. Światowy Dzień Pocałunku 

31. Sylwester 

 

Styczeń 

1. Nowy Rok 

6. Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 

8. Dzień Sprzątania Biurka 

9. Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

11. Dzień Wegetarian 

17. Dzień Dialogu z Judaizmem 

(obchodzony przez Kościół Katolicki) 

21. Dzień Babci 

22. Dzień Dziadka 

24. Światowy Dzień Środków Masowego 

Przekazu 

25. Dzień Sekretarki i Asystentki 

26. Światowy Dzień Celnictwa/Światowy 

Dzień Transplantacji 

27. Dzień Dialogu z Islamem/Dzień 

Pamięci Ofiar Nazizmu/ 

Dzień Pamięci Ofiar Reżimu 

Hitlerowskiego 

28. Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 

przeciwko Wojnie Nuklearnej 

                       Zuzia 

ZWIERZĘTA 

Renifer 

Masa ciała reniferów wynosi od 55 do 318 

kg, natomiast długość ciała 150–230 cm. 

Wysokość w kłębie obu płci dochodzi do 

120 cm. Mają gęstą sierść, z długą grzywą 

na szyi. Sierść zapewnia dobrą ochronę 

przed mrozem. Kolor futra zależny jest od 

podgatunku, regionu występowania, płci i 

pory roku; obejmuje barwy od 

ciemnobrązowej po niemal białą. U obu 

płci występuje okazałe poroże, nieco 

mniejsze u samic i u młodych. Samce 

zrzucają je. Główne różnice między 

przedstawicielami poszczególnych 

podgatunków przejawiają się jednak w 

różnicach niektórych wymiarów czaszki i 

https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_praw_czlowieka/
https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_praw_czlowieka/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_ochrony_praw_dziecka/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_odlewnika/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_narodow_zjednoczonych_dla_wspolpracy_poludnie___poludnie/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_narodow_zjednoczonych_dla_wspolpracy_poludnie___poludnie/
https://www.kalendarzswiat.pl/poczatek_astronomicznej_zimy___najkrotszy_dzien_roku/
https://www.kalendarzswiat.pl/poczatek_astronomicznej_zimy___najkrotszy_dzien_roku/
https://www.kalendarzswiat.pl/boze_narodzenie/
https://www.kalendarzswiat.pl/boze_narodzenie/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_dialogu_z_judaizmem/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_dialogu_z_judaizmem/
https://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_srodkow_masowego_przekazu/
https://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_srodkow_masowego_przekazu/
https://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_celnictwa/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_dialogu_z_islamem/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_pamieci_ofiar_nazizmu/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_pamieci_ofiar_nazizmu/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_pamieci_ofiar_rezimu_hitlerowskiego/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_pamieci_ofiar_rezimu_hitlerowskiego/
https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_mobilizacji_przeciwko_wojnie_nuklearnej/
https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_mobilizacji_przeciwko_wojnie_nuklearnej/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poro%C5%BCe
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reszty szkieletu, budowie poroża oraz w 

zachowaniu. 

Renifer jest roślinożerny - zjada trawy, 

mchy, liście krzewów, byliny i porosty, 

zwłaszcza chrobotki, a także niektóre 

grzyby. Porosty szczególnego znaczenia 

nabierają w zimie. W razie niemożności 

zdobycia pożywienia wskutek grubej i 

twardej pokrywy śniegu renifery mogą 

wędrować na zadrzewione obszary, by 

zjadać porosty z drzew. 

 

 

Pingwin 

Ptaki te charakteryzują się następującymi 

cechami: 

 długość 40-115 cm; 

 dzioby zróżnicowane; 

 silnie przesunięte ku tyłowi 

mocne nogi które pełnią 

funkcję płetw tylnych 

 trzy przednie palce spięte błoną 

pławną; 

 krótki, sztywny ogon, pełniący z 

nogami funkcję steru; 

 wąskie skrzydła pełniące funkcję 

płetw napędowych; 

 nielotne; 

 łuskowate pióra; 

 brzuch biały, grzbiet i głowa 

ciemna (czarna, granatowa, szara); 

 często na głowie czub; 

 na lądzie chodzą w postawie 

wyprostowanej, bądź ślizgają się na 

brzuchu, odpychając się 

kończynami; 

 w wodzie osiągają prędkość ponad 

20 km/h; 

 kolonijne (największe kolonie liczą 

do miliona osobników); 

 gniazdo na nieosłoniętym terenie, 

w szczelinie bądź norze, 

zbudowane z kamieni lub części 

zielonych roślin; 

 składają dwa jaja (pingwin 

królewski i pingwin cesarski – 

jedno); 

 wysiadują jaja na stopach pod 

fałdem tłuszczowym brzucha; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fitofag
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porosty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C3%B3b_(zoologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84czyna_dolna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palec_stopy
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogon_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_ptaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3ro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_(etologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwin_kr%C3%B3lewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwin_kr%C3%B3lewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwin_cesarski
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 podczas wysiadywania nie 

odżywiają się (nawet do kilku 

miesięcy); 

 odżywiają się pokarmem 

zwierzęcym: rybami, głowonogami

 i skorupiakami, które zdobywają w 

morzu; 

 mają bardzo dobrze rozwinięty 

słuch; 

 gruba warstwa tłuszczu pod skórą 

zapewnia im ochronę przed 

zimnem. 

 

 

 

 

 

Niedźwiedź Polarny 

Niedźwiedzie polarne to jedne z 

największych niedźwiedzi. 

Obok kodiaka są obecnie największymi 

żyjącymi drapieżnikami lądowymi. Samce 

mogą ważyć dwa razy tyle co tygrys 

syberyjski. Większość dorosłych samców 

waży 300–700 kg i osiąga długość 2,4–3,0 

m. Wysokość w kłębie samca niedźwiedzia 

to natomiast 1,3–1,5 m. Stojąc pionowo, 

dorosły samiec może osiągnąć wysokość 

do 3,35 m. Samica jest zwykle ok. dwa 

razy mniejsza i waży w granicach 150–300 

kg, mierząc 1,9–2,1 m długości. Po 

urodzeniu młode niedźwiadki ważą tylko 

600-700 g. Największym opisanym 

niedźwiedziem był rekordowy duży samiec 

ważący 1002 kg, zabity w Kotzebue Sound 

w północno-wschodniej Alasce w 1960r. 

Przy stosunkowo małej i wąskiej głowie u 

niedźwiedzi czoło przebiega w niemal 

prostej linii do 

grzbietu nosa. Szyja niedźwiedzia jest 

stosunkowo długa, a uszy małe i 

okrągłe. Stopy są długie (około 30 cm) i 

bardzo szerokie (około 25 cm), palce 

częściowo spięte błoną pławną, która 

podczas pływania pełni funkcję płetw. 

Mocne, krótkie i ostre pazury są przydatne 

do przytrzymywania zdobyczy. 

Futro niedźwiedzia polarnego nie jest 

białe, tylko przezroczyste. Tworzą je 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owonogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owonogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupiaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_kodiacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_syberyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_syberyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_w_k%C5%82%C4%99bie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ucho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pazur
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tysiące włosów wypełnionych powietrzem, 

które chronią go przed zimnem. Światło 

odbija się od futra, dając wrażenie, że jest 

białe. Skóra niedźwiedzia polarnego jest 

czarna, dzięki czemu pochłania promienie 

słoneczne, które ogrzewają jego ciało].Z 

wiekiem futro żółknie. Futro działa jak 

miniaturowa szklarnia, która zamienia 

światło słoneczne na ciepło potrzebne do 

ogrzania ciała, pochłaniane przez czarną 

skórę niedźwiedzia. 

Zesztywniałe włosy na poduszeczkach 

jego łap zapewniają izolację w trakcie 

chodzenia po śniegu i lodzie. W 

odróżnieniu od innych ssaków Arktyki, 

niedźwiedzie polarne nie zmieniają latem 

swojego futra na ciemniejsze. 

 

 

 

Wilk Polarny 

 Długość: 100-150 cm 

 Masa ciała: do 80 kg 

 Długość życia: ok. 7 lat 

 Liczba młodych: 4-5 

Zajmuje obszary północnej Kanady, 

północno-zachodniej Grenlandii oraz wiele 

wysepek leżących pomiędzy nimi. Wilki 

arktyczne można badać i obserwować w 

całkowicie naturalnych warunkach, gdyż 

na tereny przez nie zasiedlane nie dotarła 

nigdy na dużą skalę ludzka cywilizacja. 

Dlatego wilk polarny jest jedynym 

podgatunkiem wilka, który przetrwał na 

całym obszarze pierwotnego 

występowania. Obecnie niezagrożony. 

Żyje w zhierarchizowanych watahach do 

30 osobników. Stadem przewodzi 

najwyższy rangą samiec, a jego partnerka 

ma prawie taką samą pozycję. Reszta 

wilków podporządkowuje się przywódcom 

i wytwarza własną hierarchię. W trakcie 

polowania i karmienia młodych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenlandia
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współpracują wszystkie dorosłe zwierzęta. 

Poluje na renifery, zające i inną zwierzynę. 

Kiedy wilki atakują woły piżmowe, a te 

ustawione są w okręgu, chroniąc cielęta 

potężnymi rogami, drapieżniki 

rozpoczynają wojnę nerwów i koncentrują 

się na rozerwaniu kręgu. Biegając naokoło, 

wilki zmuszają woły do zmiany pozycji 

tak, aby te mogły mieć na oku agresorów. 

Często jednak taka taktyka nie pomaga 

drapieżnikom, ale jeśli dopisze im 

szczęście, woły nie wytrzymują nerwowo i 

rozbiegają się. Wtedy wilki rozpoczynają 

pościg i próbują odizolować młode lub 

słabe zwierzęta. Kiedy drapieżnik wgryzie 

się w ofiarę, inne śpieszą mu na pomoc i 

wspólnie powalają woła. 

 

 

Puchacz  Śnieżny 

Gniazduje w tundrze Eurazji i Ameryki 

Północnej. Zimuje na całym Półwyspie 

Skandynawskim, w środkowej Azji 

oraz tajdze i północnej części Wielkich 

Równin Ameryki Północnej. 

Gatunek zaliczany do awifauny Polski, 

bardzo rzadko zalatujący do naszego 

kraju. Inwazyjne pojawy w kraju 

odnotowano zimą 1920/21 i 1932/33. 

Duży ptak, wielkości puchacza. Wyraźna 

biała szlara, wokół dzioba długie 

miękkie pióra. Nogi i palce obficie 

opierzone. Dymorfizm 

płciowy w upierzeniu: samiec – niemal 

czysto biały, niewiele brązowych plamek, 

najliczniejszych 

na lotkach i sterówkach oraz barkówkach 

i pokrywach skrzydłowych. Samica 

większa, a plamki zlewają się w 

poprzeczne pręgi. Młode z jeszcze większą 

ilością barwy brązowej. 

 długość ciała : 53–66 cm 

 rozpiętość skrzydeł : 142–166 cm 

 masa ciała : 1,1–2 kg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Renifer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaj%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eurazja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Skandynawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Skandynawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_R%C3%B3wniny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_R%C3%B3wniny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awifauna_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny#Ornitologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1920
https://pl.wikipedia.org/wiki/1921
https://pl.wikipedia.org/wiki/1932
https://pl.wikipedia.org/wiki/1933
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchacz_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C3%B3b_(zoologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3ro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3ro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotki_(ornitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ster%C3%B3wki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrywy_(ornitologia)
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CIEKAWOSTKI 
 Kurczaki komunikują się ze sobą i swoją 

mamą za pomocą systemu dźwięków 

jeszcze przed wykluciem. 

 Z wiekiem samce żyraf 

ciemnieją zamiast siwieć. 

 Pot hipopotamów jest oleisty i działa jak 

nawilżający krem do opalania. 

 Pingwiny „oświadczają się” wybrance 

przynosząc jej ładne kamyki. 

 Wydry mają specjalną „kieszonkę” w 

skórze pod pachami, w której noszą swój 

ulubiony kamień, którego używają do 

otwierania skorupiaków. 

 Krowy mają najlepszych przyjaciół i 

stresują się kiedy zostają rozdzielone. 

 Modrosójka błękitna imituje zawołanie 

jastrzębia by odstraszyć inne ptaki. 

 Niedźwiedź grizzly mógłby zmiażdżyć 

szczękami kulę do kręgli. Na szczęście 

zajadają się rybami 

 Pieski preriowe witają się ze sobą przez 

pocałunek. 

 Pingwiny mają doskonały słuch. (może 

dlatego Kowalski i jego kumple należą do 

oddziału specjalnego :)) 

 Leniwce schodzą na ziemię tylko raz na 

tydzień w celu wypróżnienia. 

 Krokodyle cechują się wolnym 

metabolizmem, wobec czego mają też 

niskie zapotrzebowanie na 

energię. Dorosły krokodyl potrafi 

przeżyć rok bez jedzenia, gdyż 

potrzebuje aż 10-15 razy mniej pożywienia 

niż lew o takiej samej masie! 

Każdy koci nos jest tak unikalny, jak linie 

papilarne u człowieka. 

Jedynymi ssakami, które przechodzą 

menopauzę są słonie, humbaki i ludzie. 
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 Niedźwiedzie polarne czasami formują 

poduszki ze śniegu przed snem. 

Sowy mają 3 pary powiek: jedną do 

mrugania, drugą do spania i trzecią do 

oczyszczania. 

 Samiec Strusia potrafi ryczeć niczym lew. 

 Podczas upałów koale ochładzają 

się przez przytulanie do drzewa. 

 Krewetki pływają do tyłu. 

 Naturalnie flamingi są białe, różowy 

kolor zyskują przez pożywienie. 

 

 

 

 

                                                   Zuzia 

  

Kącik żartów 
-Dlaczego aborygen nie może kupić sobie 

nowego bumeranga? 

-Ponieważ nie może wyrzucić starego! 

 

Chuck Norris potrafi zadzwonić 

domofonem w dwóch klatkach 

jednocześnie! 

 

-Jak można stracić na wadze? 

Kupić wagę za 100 zł i sprzedać za 50 zł 

 

Idą trzy mrówki przez pustynię. Jedna 

poszła w lewo, druga w prawo, a trzecia 

poszła za nimi. 

 

Dwóch wariatów rozbraja bombę. 

-A jak wybuchnie? – Pyta jeden. 

-Nic nie szkodzi, mam drugą… 
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-Tato, tato, dzik zaatakował babcię! 

-Jak sam zaatakował, to niech się sam 

broni. 

 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? 

-Bo most to nie instrument! 

 

W liście z kolonii Jasiu pisze do rodziców: 

„Tutaj jest pięknie, jestem bardzo 

zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. 

Bądźcie spokojni  i nie martwcie się o 

mnie, PS. Co to jest epidemia?”                                                                 

 

Do Kowalskiego na środku jeziora 

podpływa policjant i pyta:                             

-Ma pan kartkę pływacką? 

-Ma – odpowiada Kowalski i wyciąga 

kartę. 

-Żarty pan sobie robi? Przecież to joker! 

-To nie wie pan, że joker zastępuje każdą 

kartę? 

 

Chuk Norris grał kiedyś w szachy z 

diabłem. Do tej pory diabeł zastanawia się 

jak przegrał z Chuckiem w pierwszym 

ruchu.  

 

Ktoś kiedyś pozwał Chucka Norrisa do 

sądu. Chuck pomyślał, że może być 

zabawnie i poszedł. Nie mylił się. 

Najbardziej podobał mu się moment, w 

którym sędzia przyznał się do winy. 

 

Jak donosi NASA, Chuck Norris jest 

jedynym człowiekiem widzianym gołym 

okiem z Kosmosu. 

 

Kiedyś Chuck kopnął niechcący konia w 

szyję... tak powstały żyrafy. 

 

Chuck Norris otworzył puszkę Pandory. 

Zajrzał do środka, obejrzał zawartość i 

zamknął ją.  (Puszka Pandory to puszka w 

której według mitów jest uwięzione 

wszelkie zło)   

 

 

Miłosz 
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Rozrywki umysłowe 
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Natalia 

 

 


