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Trzej przyjaciele z boiska:  

skrzydłowy bramkarz i łącznik  

żyć bez siebie nie mogą,  

dziarscy i nierozłączni. 

Niejeden mecz już wygrali, 

niejeden przegrać zdążyli, 

często się rozjeżdżali,  

lecz zawsze znów się schodzili. 
 

Kiedy cichnie już stadion po meczu,  

kiedy palą się lampy pod wieczór (…), 

znów są razem i razem śpiewają, 

nim do swoich rozjadą się miast. 

Artur Międzyrzecki  „Trzej przyjaciele z boiska” 
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Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej rozgrywane są co cztery 

lata, podobnie jak olimpiada. W tym roku odbędzie się czternasty  

turniej piłkarski. Organizatorem EURO 2012 jest Polska i Ukraina. 

Mistrzostwa rozpoczynają się 8 czerwca meczem Polska – Grecja 

na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

W fazie grupowej będzie grać 16 drużyn podzielonych na cztery grupy.  

Mecze grup A i C rozegrane zostaną w Polsce, a grup B i D – na Ukrainie.  Faza 

grupowa zakończy się 19 czerwca. Do ćwierćfinałów awansują drużyny, które 

zajęły dwa pierwsze miejsca w swojej grupie. Od tej chwili zespoły będą grać 

systemem pucharowym (przegrany odpada). W razie remisu zostanie rozegrana 

dogrywka, jeśli i ona nie wyłoni zwycięzcy, następuje seria rzutów karnych.  

Ćwierćfinały zostaną rozegrane od 21 do 24 czerwca, półfinały – 27 i 28 

czerwca. 1 lipca odbędzie się wielki finał na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. 

Zwycięska drużyna zdobędzie puchar i tytuł Mistrza Europy w piłce nożnej.  

Polacy wierzą, że nasza reprezentacja dobrze zagra w fazie grupowej i awansuje 

do kolejnej rundy rozgrywek. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to wielkie 

wydarzenie. Do Polski i na Ukrainę przybędzie mnóstwo kibiców z całej Europy. 

Turniej EURO 2012 jest promocją naszego państwa. 

Nad bezpieczeństwem kibiców w Polsce będzie czuwało ponad 9 tysięcy 

policjantów oraz straż miejska, żandarmeria i służby medyczne.  

Apelujemy do kibiców o wspaniały doping i kulturalne zachowanie! 
Opracował: Ireneusz Romańczuk 

 

Kodeks kibica 
 

Kibic powinien: 
 Dopingować swoją drużynę. 

 Być z zespołem na dobre i na złe – nie 

wygwizdywać i nie obrażać 

zawodników, gdy ponoszą porażki. 

 Mieć gadżety kibica: szaliki, kapelusze, 

peruki, koszulki. 

 Szanować barwy i symbole nie tylko 

swojej drużyny, ale i przeciwników.   

Na fladze państwowej nie wolno 

niczego pisać!  

 Przyjaźnić się z kibicami innych 

reprezentacji. 

 Współtworzyć sportowe widowisko 

i jego klimat. 

Kibic nie powinien: 
 Zachowywać się agresywnie wobec 

innych kibiców i zwykłych ludzi. 

 Wyzywać piłkarzy i sędziego. 

 Obrażać i prowokować policjantów. 

 Wbiegać na murawę boiska. 

 Rzucać czymkolwiek podczas meczu. 

 Wnosić na stadion niebezpiecznych 

przedmiotów. 

 Trąbić wuwuzelą w ucho sąsiada. 

 Słuchać transmisji na cały regulator. 

 Skakać i tupać w podłogę, jeśli mieszka 

na piętrze. 
 

 

*** 

Piłkarska zagadka pani Izy  
 

W 23 minucie meczu polska reprezentacja zdobyła bramkę. Po następnych 33 

minutach padł kolejny gol dla Polski. 29 minut później bramkę strzelili rywale. Ile minut 

zostało do końca meczu? Odpowiedzi szukaj u numerze gazetki. 
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Szkolne aktualności... 
 

 

 23 maja to dla naszej szkoły ważna data. Spotkanie z pisarzem – Łukaszem Wierzbickim – 

rozpoczęło projekt „Czytanie jest dobre na wszystko. Z książką w świat wartości, wyobraźni, przygody, 

zabawy.”, który został napisany w ramach programu  Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.  

Łukasz Wierzbicki to „odkrywca” postaci Kazimierza 

Nowaka, polskiego podróżnika, który w latach 1931-36 rowerem, 

pieszo, konno i łodzią przemierzył z północy na południe  Afrykę. 

Podróżnik marzył, że swoje reportaże i zdjęcia z podróży wyda 

kiedyś w formie książki. Nie było mu to dane. Po ponad 70 latach 

zrobił to Łukasz Wierzbicki – pisarz z Poznania. Nie tylko wydał 

wspomniane reportaże w książce dla dorosłych czytelników, ale 

postanowił je opisać w wersji książkowej dla dzieci. Tak powstała 

„Afryka Kazika”. Potem pisarz zaczął opowiadać inne prawdziwe historie. Powstały książki „Dziadek 

i niedźwiadek”, „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.   

O swoich książkach i przedstawionych w nich historiach pisarz opowiedział licznie zgromadzonym 

słuchaczom w sposób niezwykle barwny. Przywiózł rekwizyty, opowieść ilustrował ciekawą, dowcipną  

prezentacją multimedialną. Spotkanie z pewnością rozbudziło chęć sięgnięcia po książki. Czytelnikom 

nie spieszyło się do opuszczania sali. Pytaniom, autografom i zdjęciom nie było końca. 

 

 

Biblioteka poleca… 
 

W hołdzie wielkiemu podróżnikowi 
 

Bohater „Afryki Kazika” – Kazimierz Nowak – to podróżnik, dziennikarz 

i fotograf. Jako korespondent prasowy podróżował po Europie (rowerem!) 

i  w  ten sposób usiłował zapewnić byt rodzinie. A czasy, w których przyszło mu 

żyć,  nie były lekkie. Nowak – poufale nazywany w książce Kazikiem – to także 

marzyciel. Postanowił przemierzyć cały afrykański ląd, z północy na południe. 

Mało kto w to wierzył. Kazik nie rzucał jednak słów na wiatr.  

Swoją podróż rozpoczął 4 listopada 1931 roku. Podróż trwała kilka lat i obfitowała w liczne 

przygody. Widok samotnego, białego rowerzysty na pustyni wywoływał wielkie zdziwienie wśród 

tubylców. Wieść o podróżniku na dziwacznym wehikule niósł rytm tam-tamów od osady do osady. Rower 

nie wytrzymał trudów podróży. Kazik przesiadł się na konia, płynął czółnem i łodzią, później kupił 

wielbłąda, a gdy warunki na to pozwoliły – nowy rower. Pragnienie, skwar tropikalnego słońca w dzień i 

mróz w nocy, ulewy w porze deszczowej, spotkania oko w oko z dzikimi zwierzętami, czasem widmo 

głodu, ale i wizyta u króla wioski to uroki, można powiedzieć, szaleńczej wyprawy Kazika. Człowieka, 

który był ciekawy świata, kochał ludzi i zwierzęta. Był pełen optymizmu, dobry i życzliwy. Dobro, które 

dawał ludziom, wracało do niego, zwłaszcza w bardzo trudnych chwilach. Życzliwość to rodzaj „broni”, 

którą Kazik zawsze miał przy sobie. I z niej właśnie płynęła niezwykła pewność siebie, która pozwalała 

mu znaleźć rozwiązanie każdego problemu – przetrwanie burzy na pustyni, konfrontacje z lwem – czy 

sposób na obejście przepisów obowiązujących podróżnych… 

Zapewniam was, że warto  poznać przygody właściciela „najmniejszej karawany 

na świecie”. „Afryka Kazika” to książka łatwa w odbiorze. Podzielona na krótkie 

rozdziały nie pozwala na znużenie lekturą, a jej dodatkowy atut to prosty, zrozumiały 

dla każdego młodego czytelnika język.  

A tak sam Nowak mówił o swojej wyprawie: „Tak! Całe pięć lat – długi okres, 

ale gdy dziś myślę o minionych latach, zdaje mi się, że były one jedynie snem 

krótkim. Snem o dżungli, pustyni, o wolności… i gdyby nie te tysiące zdjęć, które 

zrobiłem w Afryce, może uwierzyłbym nawet, iż był to tylko cudowny sen!”. 

Wszystkich dorosłych zachęcamy do lektury listów z afrykańskiej podróży 

„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. 
Opracowała: Joanna Brandys 
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Szkolne aktualności… ciąg dalszy  
 

W maju nasza szkoła pozyskała nowych przyjaciół – Lasy Państwowe oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim pozyskano 

pomoce dla uczniów. 
 

Lasy Państwowe, mając na względzie uświadamianie dzieciom 

konieczności ochrony lasów, uruchomiły stronę edukacyjną e-Ryś 

(www.erys.pl). Młodzi internauci znajdą tam informacje na temat ochrony 

środowiska, różne ciekawostki oraz gry. Dzięki uprzejmości Lasów 

Państwowych nasza szkoła otrzymała atrakcyjne pomoce edukacyjne dla 

przedszkola i szkoły podstawowej. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej ofiarował pakiet edukacyjny 

dotyczący energii odnawialnej. W pakiecie znalazły się gry 

planszowe oraz modele obrazujące pozyskiwanie energii ze 

źródeł odnawialnych. Materiały zostały wykorzystane 

podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

6 czerwca 2012 r. 
Opracowała: Agnieszka Kaczor 

 

*** 
 

Patroni naszych imion 
 

Rok temu rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów o świętych, patronach naszych imion. W tym 

numerze prezentujemy sylwetki świętych, których wspominamy w sierpniu (w wakacje gazetka nie 

ukazuje się). 

 

2 sierpnia 

Bł. August Czartoryski, zakonnik – urodził się w Paryżu 1858 roku. Pochodził 

z polskiego rodu książęcego. Wychowawcą jego był św. Rafał Kalinowski. W 1888 roku 

August Czartoryski wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów, rezygnując z rodzinnego 

majątku i władzy. Zmarł na gruźlicę w 1893 roku przeżywszy 35 lat. Augustus – po 

łacinie natchniony, czcigodny, dostojny, wspaniały, boski. 

 

7 sierpnia 

Bł. Edmund Bojanowski, wyznawca świecki – urodził się w Grabonogu w 1814 roku.  

Pochodził z ziemiańskiej rodziny. Choć był słabego zdrowia, okazał się dobrym 

działaczem społecznym i charytatywnym. Szczególnie poświęcał się pracy wśród ludu 

wiejskiego. Założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy 

Niepokalanie Poczętej. Zmarł w 1871 roku. Edmund – opiekun dziedzictwa (po 

germańsku: Ed – majątek, dziedzictwo i mund – obrona). 
  

9 sierpnia 

Św. Teresa Benedykta do Krzyża (Edyta Stein), zakonnica – urodziła się w rodzinie 

żydowskiej we Wrocławiu 1891 roku. Studiowała filozofię we Fryburgu. W 1933 roku 

wstąpiła do zakonu karmelitanek przyjmując imię Teresy Benedykty od Krzyża. 

Aresztowana w 1942 roku przez gestapo, przewieziona do Oświęcimia, gdzie zginęła 

w komorze gazowej. Została ogłoszona współpatronką Europy. Teresa (po grecku) 

theresis – obrona, opieka. 
 Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz A. Międzyrzeckiego „Trzej przyjaciele z boiska”,  

- informacje z książki M. Przewoźniaka „Poradnik małego kibica piłki nożnej” 
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