
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oliwia Morawska, Aleksandra Charewicz, kl. 4a 

  

3 maja – święto Konstytucji 

 
Ustawa Rządowa (Konstytucja) z 3 maja 1791 r. była pierwszą ustawą, według której każdy był 

równy. To jedno z najważniejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu.  Po uchwaleniu konstytucji 

przez Sejm Wielki stwierdzono, że 3 maja z tej okazji będzie obchodzone święto narodowe.  

 

Władza jednak często nie pozwalała świętować Polakom w tym wyjątkowym dniu. W czasie zaborów 

zostało ono zniesione i choć w 1918 roku je przywrócono, to obchody 3 maja nie odbywały 

się jeszcze w latach 1946-1990. W roku 1951 święto zostało całkowicie zniesione. Od 1990 roku 

w  Polsce oficjalnie wprowadzono uroczystości państwowe związane z tym świętem, natomiast na 

Litwie obchody zaczęły się w 2007 roku.  

   

Ciekawostki 

➢ Do dziś w Pałacu Prezydenckim znajduje się księga zawierająca rękopis konstytucji.   

➢ Ignacy Potocki i Stanisław Małachowski (współtwórcy konstytucji) zadecydowali, że dokumen-

ty Sejmu Wielkiego zostaną wywiezione do Saksonii (to niemiecki kraj związkowy), by nie 

zostały zniszczone przez zaborców.  

  

26 maja – Dzień Matki 

  

Już od starożytności świętowano Dzień Matki. Jednak na początku zamiast czcić wszystkie matki 

czczono tylko wielkie boginie i matki bogów. Pierwszy raz wszystkie matki w Ameryce świętowały swój 

dzień w 1914 roku. Autorką pomysłu na to święto była Anna Jarvis. Po śmierci swej mamy pragnęła by 

na całym świcie czczone były wszystkie matki. Kongres Stanów Zjednoczonych podchwycił jej pomysł 

i ustalił, że co roku w drugą niedzielę maja będzie obchodzony Dzień Matki, który stał się 

świętem narodowym. W Polsce mamy zaczęto celebrować między pierwszą a drugą wojną 

światową. Wtedy data Dnia Matki była ruchoma, a obecnie przypada na 26 maja.  

  
Ciekawostki

W wielu językach słówko mama brzmi podobnie.  
• j. angielski – mum, mother  
• j. francuski – maman  
• j. hiszpański - madre  
• j. włoski – mamma  
• suahili – mama  
• szwedzki – mamma  
• j. niemiecki – Mutter  

Na świecie najczęściej Dzień Matki obchodzi 
się: 
  

• 8 marca (w 18 krajach),  
• 21 marca (w 16 krajach),  
• w drugą niedzielę maja (w 78 krajach).  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

OTÓŻ CZYTANIE…

Rozwija naszą wyobraźnię – czytając, mamy 

przed oczami same litery, więc musimy sami 

wyobrażać sobie to, jak może wyglądać przed-

stawiony świat, miejsca akcji oraz bohaterowie. 

Czasem zdarza się, że książkowe przedmioty, 

miejsca czy postacie nie istnieją w naszej 

rzeczywistości, ale dzięki ich opisom potrafimy 

wyobrazić sobie, jak wyglądają!  

Poprawia pamięć – kiedy czytamy jakąś powieść, 

zapamiętujemy imiona i nazwiska bohaterów, ich 

cechy charakteru, relacje z innymi bohaterami, 

miejsca oraz różne inne szczegóły. Tymczasem 

w naszych mózgach tworzą się nowe synapsy, 

a  te istniejące się wzmacniają. To znaczy, że 

nasza pamięć utrzymuje się w dobrym stanie. 

Redukuje stres – czytanie uspokaja i spowalnia 

bicie serca.  

Poprawia skupienie i koncentrację – powieść 

wymaga od nas uwagi przez dłuższy czas, a to 

znacznie poprawia nasze skupienie i koncen-

trację. 

Kształtuje osobowość – czytając, znajdujemy się 

w sytuacji bohaterów, a często jest ona taką, 

w której nigdy się do tej pory nie znaleźliśmy. To 

otwiera nas na nowe doświadczenia i kształtuje 

nasze postawy. 

Poprawia sen – czytanie jest najlepszym sposo-

bem na wyciszenie się przed pójściem spać. 

Eksperci przypominają, że przed spaniem lepiej 

przymierzyć się do czytania niż sięgać po telefon, 

ponieważ  ekrany urządzeń emitują niebieskie 

światło, które hamuje produkcję melatoniny.  

Zwiększa empatię – dzięki czytaniu książek 

jesteśmy bardziej empatyczni. Miłośnicy książek 

są bardzo otwarci na inność i nie kierują się 

stereotypami. To dlatego, że czytanie pozwala 

nam patrzeć na świat z perspektywy innego 

człowieka, czyli bohatera książki. 

Zwiększa zdolności analityczne – gdy czytamy 

książki detektywistyczne lub kryminały, 

w   których pełno jest zagadek, staramy się 

odgadnąć, co się dalej wydarzy, rozwiązać 

zagadkę razem z bohaterami. W ten sposób 

rozwijamy swoje zdolności analizowania osób 

i sytuacji.  

W książkach można znaleźć pocieszenie – 

czytanie jest niesamowitym sposobem na 

,,uleczenie” swojego smutku. Wiele książek 

pokazuje nam, że los może się jeszcze odmienić, 

że jest jeszcze promyk nadziei, że uda się 

przezwyciężyć problemy. 

Książki mogą pomóc w nauce języków obcych – 

jeśli uczysz się jakiegoś języka obcego, 

z   pewnością poszerzysz swoje słownictwo, 

czytając książkę w tym języku! Jeżeli nie czujesz 

się na tyle pewnie w wybranym przez siebie 

języku, ciekawym sposobem może być 

przeczytanie tej samej książki raz w języku 

polskim, a potem w języku obcym. Pamiętaj 

tylko, żeby się nie poddawać

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zaczął Pan swoją przygodę w świecie muzyki? 

Moja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo 

wcześnie. Rodzicie zapisali mnie do przedszkola 

muzycznego w Krakowie. Tam już w wieku 4 lat 

zacząłem bawić się muzyką. Później były szkoły 

muzyczne pierwszego i drugiego stopnia. 

Ciekawostka: zawodu jestem również stroicielem 

instrumentów muzycznych (pianin i fortepianów). 

 
Które z instrumentów muzycznych są Pana 

ulubionymi?  

Moimi ulubionymi instrumentami są instrumenty 

klawiszowe – pianino i różnego rodzaju instrumen-

ty elektroniczne – syntezatory itp. Lubię też instru-

menty dęte. Mój ulubiony, na którym potrafię 

grać, to waltornia. Uwielbiam też akordeon i gita-

rę. 

 
Jaki styl muzyki jest Panu najbliższy? 

Moim ulubionym stylem muzycznym jest muzyka 
rockowa. Szczególnie lubię słuchać odmiany art 
rockowej. 
 
Wiemy, że ma Pan na koncie kilka płyt. Jak 
rozwijała się Pana kariera? 

Pierwszą płytę nagrałem z zespołem LIQUID 
SHADOW – to był chyba rok 1999/2000. Wtedy to 
zacząłem współpracę z wydawnictwem muzycz-
nym Lynx Music z Krakowa. Na swoim koncie mam 
14 płyt swojego autorstwa, do których 
skomponowałem muzykę. Jest drugie tyle, na 

których gram jako muzyk sesyjny i których jestem 
współautorem. Kilka piosenek (singli) napisałem 
na zamówienie. Współpracuję z różnymi muzyka-
mi i wokalistami z całej Polski. 
 
Dlaczego postanowił Pan nagrać płytę do tekstów 
Stanisława Wyspiańskiego? 

Zawsze chciałem nagrać płytę do mądrych 
tekstów. Rok 2017 został ogłoszony w Gminie 
Zielonki, której jestem mieszkańcem oraz radnym, 
rokiem Stanisława Wyspiańskiego. To był kolejny 
pretekst do tego, aby sięgnąć po jego teksty. 

 



 

Ile czasu zajmuje Panu nagranie płyty?  W jakich 
warunkach nagrywa Pan muzykę? 

Kiedyś nagranie płyty było bardzo trudne. Studia 
nagraniowe nie były tak dostępne – do tego były 
bardzo kosztowne. Obecnie większość rzeczy 
nagrywam i tworzę w swoim małym domowym 
studio. Płytę można nagrać w miarę szybko. To 
zależy od kilku czynników. Więcej czasu schodzi na 
skomponowanie, przygotowanie utworów do 
nagrania. Współpracuję z profesjonalnymi 
muzykami, którzy sprawnie nagrywają swoje 
partie. Myślę, że spokojnie mógłbym nagrać 
i  wydać dwie płyty w ciągu jednego roku. Pod 
warunkiem, że znajdę na to czas i pieniądze. 
 
Co Pana zachęciło do założenia kanału na 
YouTube? 

Mój kanał na YouTube istnieje od dawna. 
Umieszczam tam moje nagrania. Służy on przede 
wszystkim do promocji moich nagrań. 
 

 

 

Kto tworzy Pana teledyski? 

Wszystkie teledyski stworzyłem osobiście. 
  
Doszły nas słuchy, że  w tym roku szykuje Pan 
wydanie nowej, solowej płyty. Czy mógłby Pan 
coś o tym opowiedzieć? 

W tym roku planuję wydanie trzech płyt. Mam 
nadzieję, że starczy motywacji. W końcowej fazie, 
czyli na etapie miksów, jest siódma płyta mojego 
zespołu LOONYPARK. Na etapie wgrywania 
instrumentów jest kolejna, czwarta solowa płyta – 
wydanie we wrześniu/październiku. Trzecia płyta, 
którą mam nadzieje zdążę wydać przed 
listopadem, to niespodzianka. 
 
Jeśli byłaby taka możliwość, to z jakim muzykiem 
chciałby Pan najbardziej nagrać płytę? 

Chciałbym nagrać płytę ze Stingiem. 
 
Jakie rady przekazałby Pan osobom, które marzą 
o karierze muzycznej?  

Cierpliwość, ćwiczenie, wytrwałość. 
 
Dlaczego został Pan nauczycielem muzyki 
w   szkole podstawowej? Czy uczniowie 
Pana inspirują? 

„Uczniowie inspirują mnie na każdej lekcji”. 
Już w liceum zacząłem uczyć prywatnie gry 
na instrumentach. Zanim zostałem 
nauczycielem muzyki – takim z papierami – 
minęło kilka lat. Wcześniej próbowałem 
innych zawodów, między innymi byłem 
kierownikiem dużego sklepu. Jednak 
największą satysfakcję daje mi praca 
w  szkole – nie jest to łatwe zadanie, ale 
sprawia mi ogromną przyjemność. 
 
Czy poza muzyką ma Pan jakieś inne pasje? 

Muzyka zabiera mi mnóstwo czasu, stąd na 
inne pasje trochę go brakuje. Lubię bardzo 
prace w ogrodzie. To chyba jest to. 
 
Dziękujemy za rozmowę. 

 



 
 
 

 
  

Rock to gatunek  muzyki rozrywkowej powstały 

w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, 

a także ogólna nazwa szeregu stylów muzycznych 

wywodzących się z rock and rolla, jazzu oraz 

bluesa. Wytworzył wokół siebie wiele subkultur. 

Sama nazwa „rock” jest skrótem od „rock and 

roll”, choć można uznawać je za dwa odmienne 

gatunki muzyczne. Rock dzieli się na dziesiątki 

stylów gry, takich jak hard rock, progresywny 

rock i wiele innych. We wszystkich tych stylach 

gra się głównie na gitarach elektrycznych, 

basowych, perkusji, a czasem wykorzystuje się 

też keyboardy. Utwory rockowe mają bardzo 

wyraźnie określony rytm, przyjęło się, że 

instrumentem prowadzącym jest gitara, dlatego 

najczęściej głównym wokalistą jest też gitarzysta 

prowadzący. Rock charakteryzuje się bardzo 

dowolnym stylem gry i dużą improwizacją, z tego 

powodu właściwie nie da się zagrać jednego 

utworu zawsze tak samo, zwłaszcza że większość 

muzyków rockowych jest samoukami, co 

oznacza, że nie znają nut i muszą grać z głowy (np. 

Jimi Hedrix).  

Rock jest jednym z najlepiej sprzedających się 

gatunków muzycznych na świecie, nieprzerwanie 

od 1950 roku. Ma ponad 200 podgatunków, 

a podgatunków powstałych z połączenia z innymi 

stylami gry prawie tysiąc. Mniej więcej w 1950 

roku w Polsce pojawiły się pierwsze zespoły 

rockowe, mówiono wtedy, że grają muzykę Big 

Beat. 

Blues rock: najbardziej znanym polskim zespołem 
grającym w stylu Blues Rock jest Dżem. Do tego 
nurtu zalicza się też angielski zespół Deep Purple 
(byłam na ich koncercie!) i Erica Claptona. 
Muzyka The Rolling Stones to połączenie m.in. 
takich gatunków jak blues rock, brytyjski rock 
i blues brytyjski. 

Hard rock: zespołu grające w tym stylu to m.in.: 
AC/DC, Kiss, Guns'n'Roses, Nirvana, częściowo 
Slade. Deep Purple miało bardzo szeroki zakres 
wykonywanej muzyki, więc można zaliczyć ten 
zespół też do hard hocka. 

Metal: według muzykologów do 10 najlepszych 
metalowych zespołów wszechczasów zaliczają 
się m.in. Metallica, AC/DC, Black Sabbath i Bon 
Jovi. 

Rock Progresywny: w 1969 w Stanach 
Zjednoczonych odbył się Woodstock Festival, 
nieoficjalnie po prostu Woodstock, nazwany tak 
na cześć miejscowości, obok której się odbywał. 
Była to wielka impreza muzyczna powiązana 
z protestami przeciwko wojnie w Wietnamie. 
Cały koncert trwał trzy dni, przez noc i dzień, 
wystąpili na nim artyści tacy jak: Janis Joplin, Jimi 
Hedrix, Carlos Santana, zespoły: The Who, 
Creedence Clearwater Revival i wiele innych. Na 
znak protestu, ale także po to, by posłuchać 
dobrej muzyki, na Woodstock zjechało się 
kilkadziesiąt tysięcy osób z całych stanów. Do 
rocka progresywnego można zaliczyć też Pink 
Floyd. Led Zepplin to zespół niewątpliwie 
rockowy, ale nie da się go zakwalifikować 
właściwie do żadnego stylu rocka, można 
powiedzieć, że stworzyli swój własny podgatunek 
muzyczny. Łączyli w nim blues rocka z hard 
rockiem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CZYM JEST CAPOEIRA? 

Capoeira jest połączeniem tańca, muzyki, walki 

i  akrobacji. W Polsce jest sportem, a w Brazylii 

sztuką walki. Wielu osobom sprawia przyjemność. 

Podczas trenowania capoeiry często doznaje się 

kontuzji, ale one tylko kształtują i wzmacniają 

poczucie swojej wartości i umiejętności. 

  

JAKIE BYŁY POCZĄTKI CAPOEIRY W BRAZYLII? 

Capoeira nie miała wesołych początków. 

Zaczęło się od odkrycia Brazylii przez 

Europejczyków w 1500 roku. Ludzie ją 

zamieszkujący nie byli zdolni do pracy jako 

niewolnicy, dlatego porywano ludzi z Afryki. 

Niewolnicy zaczęli się bronić, w wyniku czego 

wymyślili ruchy i ataki, które zawsze się sprawdzały 

się i do dziś są stosowane w tej dyscyplinie. Po 

zniesieniu niewolnictwa w 1888 roku capoeira 

została zakazana. Dlatego używano apelidos 

(ksywek) by nie zdradzić tożsamości osób, które ją 

trenowały. Prezydent Brazylii zniósł ten zakaz w 

1953 roku. 

 

CZY TY TEŻ MASZ SWOJĄ KSYWKĘ? 

Tak, moja ksywka to Agua (czytaj agła), czyli 

woda. Dostałam ją, bo trener uznał, że potrafię 

grać szybko i groźnie, ale też być bardzo 

spokojna jak woda. 

 

CZYM JEST DLA CIEBIE CAPOEIRA? 

Capoeira jest dla mnie przyjemnością. Nigdy nie 

przyszłam na trening zła czy zniechęcona. Tylko 

raz byłam zestresowana, bo prowadziłam wtedy 

rozgrzewkę. I choć nieraz było mi trudno, bo przez 

treningi siedziałam z zadaniem domowym do 

późnego wieczoru, nie umiałabym przestać 

trenować. 

 

KIEDY ZACZĘŁAŚ TRENOWAĆ? 

Capoeirę zaczęłam trenować w wieku sześciu 

lat. 

 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ U CIEBIE POMYSŁ NA TRENOWANIE 

CAPOEIRY? 

Kiedy byłam mała, rodzice zabrali mnie na 

zdawanie mojego brata. Tak mi się spodobało 

podejście trenerów i cała capoeira, że 

poprosiłam rodziców, by i mnie zapisali. Niestety 

byłam w innej grupie niż mój brat, ale potem mnie 

do jego grupy przeniesiono. 

 

CO MOTYWUJĘ CIĘ DO TRENINGÓW?  

To jakaś wewnętrzna siła, która karze mi dążyć do 

jak największej ilości elementów, które potrafię 

wykonać. Nie potrafię się jej oprzeć. Czekam na 

każdy trening i doczekać się nie mogę. 



 

 

 

GDY ZACZYNAŁAŚ TRENOWAĆ CAPOEIRĘ, MIAŁAŚ 

JAKIEŚ OBAWY? 

Tak, bałam się dwóch rzeczy. Że nie nauczę się 

gwiazdy i gry na berimbale (to taki instrument).  

 

CO CZUŁAŚ NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH 

CAPOEIRY? 

Czułam strach, bo nie wiedziałam, co mnie 

czeka.  Trener był jednak naprawdę miły i jego 

podejście bardzo mi się podobało. 

 

CZY CAPOEIRA KSZTAŁTUJE TWÓJ CHARAKTER? 

Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wiem, że 

nauczyłam się panować nad siłą i potrafię 

skontrolować, z jaką mocą coś robię, ale czy 

kształtuje mój charakter – nie wiem. 

 

TRENUJESZ AKROBATYKĘ. CZY ONA POMAGA CI 

W JAKIŚ SPOSÓB W CAPOEIRZE? 

Tak, akrobatyka bardzo mi pomaga. Kiedyś 

bałam się prostych rzeczy, jak mostek czy stanie 

na rękach, teraz te elementy nie sprawiają mi 

żadnego problemu. 

 

JAKI WPŁYW MA CAPOEIRA NA TWOJĄ 

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ? 

Capoeira ma bardzo duży wpływ na moją 

sprawność fizyczną. Widzę po sobie, że po tych 

sześciu latach trenowania jestem w stanie 

wykonać każde ćwiczenie ogólnorozwojowe. 

 

 

 

CZY MIAŁAŚ TAKIE MOMENTY, ŻE CHCIAŁAŚ 

PRZESTAĆ TRENOWAĆ? 

Nie, takie momenty nigdy nie nadeszły. Myślę, że 

to przez atmosferę panującą na treningach. 

Czasem komuś lepiej idzie, ale zawsze cieszyłam 

się z sukcesów moich koleżanek i kolegów. 

 

WIEM, ŻE UCZYSZ SIĘ TEŻ PORTUGALSKIEGO. CZY 

ON JEST ZWIĄZANY Z CAPOEIRĄ? 

Oczywiście, że to ma związek z capoeirą. Bardzo 

chcę polecieć do Brazyli. A poza tym często, gdy 

nie było pandemii, na warsztatach instruktorzy 

byli z Brazylii i mówili tylko po portugalsku. 

 

CZY MASZ JAKIEŚ PLANY ZWIĄZANE Z CAPOEIRĄ? 

CZY ZAMIERZASZ JĄ DALEJ TRENOWAĆ? 

Tak, mam zamiar ja dalej trenować. Na razie 

moim celem jest zdobycie żółtej cordy (stopnia). 

 

CZY CAPOEIRĘ MOŻE TRENOWAĆ KAŻDY? 

Myślę, że tak, lecz najlepiej zacząć naukę 

w wieku 6–7 lat, bo im się jest starszym, tym 

bardzie kwalifikuje się do bardziej zaawanso-

wanej grupy. Niestety wtedy nie ma się stopnia, 

a jest się w grupie, która ma 3–4 stopień. 

 

DZIĘKUJĘ CI, OLU, ZA TEN WYWIAD. WIELE 

DOWIEDZIAŁAM SIĘ O CAPOEIRZE DZIĘKI TEJ 

ROZMOWIE I MYŚLĘ, ŻE INNI TEŻ. 

Ja również dziękuję. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYGARNIJ PSA OD KAJMAKA 
 

Chciałbym Wam przedstawić cztery niesamowite panie, które mają nietypową pasję. Pomagają psom 

wydostać się ze schroniska i znaleźć dom. Mowa jest o Kindze, Oli, Izie i Beacie oraz innych osobach, 

które walczą o lepszy los dla zwierząt. 

 

Zacznijmy od początku. 3 lata temu pani Beata chciała 

podarować karmę dla schroniska koło Słomnik. Tam 

dowiedziała się od pani Wioli, właścicielki fundacji 

„Człowiek dla zwierząt”, o ciężkim życiu psów 

mieszkających w Radysach. Pani Beata postanowiła, że 

spróbuje sama zebrać pieniądze i uratować pewnego 

psiaka. Udało się jej wyrwać Kajmaka z okrutnego 

środowiska i dać mu nowy dom. Ten pierwszy uratowany 

pies stał się nazwą i inspiracją – hasło, pod którym 

można znaleźć działania tej grupy, brzmi: „Adoptuj 

psiaka od Kajmaka”.  

 

Dla mnie było to coś dziwnego, gdy usłyszałem: „ratuje 

psy ze schroniska” – przecież w schronisku zwierzęta 

powinny mieć przyzwoite życie! Nic bardziej mylnego… 

W Radysach psy były zaniedbane, chore, nie kastrowano 

ich i nie sterylizowano. Często zdarzało się, że psy 

okaleczone były zostawiane w kojcach z agresywnymi 

psami, suczki z psami. Nie otaczano zwierząt 

odpowiednią opieką.  

 

Pani Beata ma wielkie, wspaniałe serce i oczywiście na 

jednym psie nie poprzestała. Dołączyły do niej inne 

osoby, które przez cały czas próbują dać lepsze życie 

psiakom. Ich działalność nie jest związana z żadną 

fundacją, która może liczyć na dotację lub pomoc gminy. 

Są to osoby prywatne, które pomagają, bo chcą, i dzięki 

tym dobrym ludziom udało się uratować około 100 

psów.  

 

Możecie pomyśleć, że to przecież bardzo mało. Dla nich 

jednak każdy uratowany pies to coś, co napędza ich do 

dalszego działania. Koszty takiego uratowanego 

zwierzaka to około 1000 zł. Trzeba opłacić transport, 

hotelik (w Poskwitowie) i leczenie. Czasami trafiają się 

ciężko chore psy, które potrzebują dodatkowej zbiórki 

funduszy. Często środki finansowe są tak małe, że panie 

od Kajmaka muszą dokładać z własnego portfela.  

 

Zachęcam Was do pomocy, sam jestem posiadaczem 

cudownego psiaka – Ajdy. Moja kochana Ajdunia 

pochodzi właśnie z Radys. Na początku naszej 

znajomości była bardzo nieufna, przestraszona. Teraz 

jest najbardziej wdzięcznym i rozpieszczonym psiakiem 

w okolicy. Dostała nowy kochający dom i kota 

w prezencie. 

 

Zachęcam wszystkich właścicieli psów i kotów do 

sterylizacji suczek i kastracji samców, żeby nie 

dopuszczali do bezsensownego rozmnażania zwierząt, 

które potem pozbawione ludzkiej opieki trafiają do 

schronisk. Wierzę, że gdy wrócimy do szkolnych ławek, 

to zrobimy zbiórkę karmy lub pieniędzy, aby wesprzeć 

akcje opisanych bohaterek.   

 

PS Schronisko w Radysach zostało zamknięte 2020 r. ze 

względu na nieprawidłowości, które tam wykazano. 

Panie ratują obecnie pieski schroniska Green House. 

 



 

 

SCHRONISKO NA CO DZIEŃ 
 

Moja ciocia pomaga wielu zwierzętom, na przykład psom, kotom i królikom, a czasami i tym większym zwierzakom. 
Ma nawet swoje schronisko, tyle, że ono znajduje się w jej domu. Mieszka w nim pięć psów (w tym jeden bez nogi, 
nazywa się Sam), dziewięć kotów, kilka królików i kury. Kocham tam przebywać.  
 
Ostatnim razem byłam tam w grudniu i wyprowadzałam małe szczeniaki na wybieg. Były przesłodkie, każdy by 
mógł to potwierdzić! Gdy jestem u cioci w schronisku, nigdy się nie nudzę. Zbieram jajka od kur, bawię się z psami, 
sprzątam domek dla kotów i wychodzę na wybieg ze szczeniakami na spacery.  
 
Kotka mojej cioci dziwnym 
sposobem przedostaje się do 
domku kociąt. Robi to tak, że 
wskakuje na parapet i przeska-
kuje przez okno, kładzie się na 
podłodze i zaczyna karmić 
maluchy. Sama to widziałam 
i miło się na to patrzyło! 
Dlatego właśnie okno musi być 
zawsze otwarte, inaczej kotka 
nie będzie przy swoich mło-
dych. 
 
Piesek Sam, o którym wcześniej 
wspomniałam, stracił łapę 
w   wypadku samochodowym. 
Bardzo jest mi go szkoda… To 
kundelek, którego sierść ma 
trzy kolory: brązowy, biały 
i czarny.  
 
Kolejny ważny dla mnie pies to 
Nana, która zmarła około 5 
miesięcy temu. Była naprawdę 
wyjątkowa, ponieważ umiała 
uspokajać inne psy, które nie 
umiały się dobrze zachować. 
Była labradorem koloru 
biszkop-towego, uwielbiała 
dzieci, ja ją zresztą też. Poza 
tym stała się pupilkiem cioci.  
 
W tym domowym schronisku 
mieszają też inne trzy kundelki 
jednakowego koloru – są 
czarne, a brzuszek mają 
brązowy. Zawsze jedzą z tej 
same miski i są przesłodkie.  
 
Myślę, że moja ciocia jest bardzo dobrą osobą, ponieważ ratuje zwierzęta, nie biorąc niczego w zamian.  
Uważam, że możemy brać z niej przykład! 



 
 
 

23 kwietnia 
 

Hejka – to znowu ja – Wiki! Znów zdarzyła mi się 
niesamowita przygoda. Tak jak zwykle – w środku nocy – 
lustro zaczęło mnie wciągać. Bardzo zdziwiła mnie pewna 
rzecz. Spirala, w którą wpadłam, składała się z napisów 
„Sto lat!’’ i „Wszystkiego najlepszego!’’. Po chwili 
domyśliłam się, dlaczego tak jest – mam dzisiaj urodziny!  

 
Lustro przeniosło mnie do biblioteki. Zastanawiałam się, 
dlaczego akurat tam. Nagle usłyszałam jakieś szepty, 
a potem ktoś głośno zawołał: „Wiki!”. Bardzo szybko 
odwróciłam się z myślą, że ktoś mnie śledzi. Zobaczyłam 
Laurę biegnącą z rozłożonymi rękami. Za nią biegła cała 
moja drużyna. Wszyscy złożyli mi życzenia.  
– Jak dobrze, że już jesteście! –  powiedziałam, bo nie 
chciałam sama przeżywać tak przerażającej przygody. 
Wspólnie postanowiliśmy zbadać teren. Zauważyliśmy 
w kącie małe stworzenie z czapeczką na głowie i książką  
w  ręku. Nagle odezwało się cichym i przyjemnym 
głosikiem. 
– Cześć! Jestem książkowym chochlikiem, ale wszyscy na 
mnie mówią książkoholik. Miranda wspominała, że tu 
będziecie. –  Od razu przebiegła mi po głowie myśl, by 
zapytać książkoholika, kim jest Miranda, lecz on po raz 
kolejny mnie zadziwił. – Spójrz na klucz, tam masz inicjały, 
a reszty dowiesz się w swoim czasie...  
Wyjęłam z kieszeni mały, złoty kluczyk i rzeczywiście na 
jego jednej stronie widniały inicjały: M.A. Jednak bardziej 
zdziwiło mnie to, że wokół inicjałów były piękne wzory 
układające się w kształt róży. Laura spojrzała mi przez 
ramię.  
– Idziemy? – zapytał książkoholik i już chciałam się 
dowiadywać dokąd, lecz on znów nam zrobił niespo-
dziankę. Ujrzeliśmy tylko czerwoną czapeczkę znikającą za 
rogiem. Bez zastanowienia pobiegliśmy za nim, lecz nie 
wiedzieliśmy, gdzie on jest. Zobaczyliśmy tylko otwarty 
zielnik. Rozglądaliśmy się wokół, ani śladu książkoholika. 
Nagle coś zaczęło nas wciągać. Odwróciłam głowę 
i  zauważyłam, że zielnik nie jest taki zwykły – on działa jak 
moje lustro. Wylądowałam na kupce suszonych kwiatów. 
Obok mnie wylądowali moi przyjaciele. Książkoholik już na 
nas czekał przy wielkich skrzyniach z rysunkami kwiatów.  
–  Pomożecie mi? – zapytał słodkim głosikiem. Ujął w łapkę 
suszoną konwalię i wrzucił do skrzynki z jej rysunkiem. 
Piękny kwiat utonął w spirali kolorów. Wzięłam w dłoń 
konwalię, lecz w ostatniej chwili stworek mnie pow-
strzymał.  
 

–  To jest przebiśnieg! Przysłano was tu, byście nauczyli się 
uważności. A więc teraz czas na zadanie! Waszym 
zadaniem będzie uporządkowanie kwiatów w tym zielniku. 
No więc jedyne, co nam pozostało, to zabrać się do pracy. 
Gdy byliśmy już w połowie, Marysia przez przypadek wrzu-
ciła krokusa do tulipana. I stało się! Musieliśmy zacząć od 
nowa, lecz nie byliśmy źli na Marysię. Po około dwóch 
godzinach uporaliśmy się z zadaniem, lecz została jedna 
jedyna czerwona róża. Wzięłam ją do ręki z zamiarem 
wrzucenia jej do skrzyni. W ostatniej chwili powstrzymał 
mnie książkoholik.  
–  Stój! – krzyknął. Wyjął mi z dłoni kwiat i wsunął do 
kieszeni moich spodni. Starannie ją zasunął i wyszeptał:  
– Dziękuję. – Już miałam pytać, za co, lecz nie zdążyłam, bo 
stanęłam w domu przed lustrem, na którym pojawiła się 
kolejna wskazówka: 
 
Żywiołów moc zaklęta w tym świecie, 
O swoim zadaniu wszyscy już wiecie. 
Suszona róża to symbol przyrody, 
Zjednoczcie ze sobą wszystkie narody. 
By ciemność pokonać i wygrać bój, 
Ubierz się w odpowiedni strój. 
Zdobądź symbol ognia i wody, 
A wtedy wszyscy dojdą do zgody. 
 
Szybko zapisałam wskazówkę w notesie i nic więcej nie 
zdążyłam zrobić, ponieważ padłam ze zmęczenia. Gdy 
obudziłam się, zeszłam do salonu, a tam czekała na mnie 
niespodzianka. Rodzina zorganizowała mi małą imprezę 
urodzinową. Wszyscy goście wręczyli mi prezenty, a potem 
był tort. Po torcie był grill na tarasie, bo pogoda dopisała. 
Ja zostałam w środku i odpakowałam prezenty. Wśród nich 
zauroczył mnie jeden malutki z karteczką: „Dla Wiki od 
mamy.” Odpakowałam go, a w środku była złota 
bransoletka. Założyłam ją od razu, po czym wyszłam na 
taras. Mama zauważyła na mojej ręce bransoletkę 
i uśmiechnęła się ciepło.  
Był piękny zachód słońca. Postanowiłam się mu bliżej 
przyjrzeć i poszłam do sadu. Wdrapałam się na jabłoń 
i  przyglądałam się zachodzącemu słońcu. Nagle zaczęło się 
dziać coś dziwnego. Z mojej kieszeni poczułam bijące 
ciepło. Wyjęłam z niej różę, a ona w moich dłoniach 
zmieniła się w zawieszkę. Przez myśl przebiegł mi fragment 
wskazówki: Suszona róża to symbol przyrody. 
Przymocowałam zawieszkę do bransoletki otrzymanej od 
mamy. 

Ciąg dalszy nastąpi... 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


