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Matka nie musi wszystkiego rozumieć – wystarczy, żeby
kochała i ochraniała. No i była dumna.           P.Coelho

 W numerze majowym

        NAJUKOCHAŃSZE  MAMY,  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  Z OKAZJI DNIA  MATKI :)

Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Tego dnia dzieci obdarowują
swoje mamy laurkami, kwiatami oraz drobnymi upominkami.
Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie 1914 roku święto to było obchodzone po raz
pierwszy. Od tamtego odległego momentu Dzień Matki jest w Polsce obchodzony co roku 26 maja.
Jednak początków tego święta możemy doszukiwać się w czasach starożytnych Greków i Rzymian  gdzie
czczono wtedy matki – boginie, będące symbolami płodności  i urodzaju. 
Później tradycja święta matki została zapomniana na bardzo długi czas. Dopiero w Anglii w wieku XVII
powrócono do oddawania czci matkom pod nazwą „Niedziela u Matki”.
Historia Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych sięga 1858 roku kiedy to amerykańska nauczycielka Ann Maria
Reeves Jarvis ogłosiła „Dni Matczynej Pracy”. Od 1872 roku "Dzień Matek dla Pokoju" promowała też Julia
Ward Howe. Dopiero Annie Marie Jarvis, córce Ann Marie Reeves Jarvis, udało się w 1905 roku ustanowić
Dzień Matki. Od roku 1914 Kongres Stanów Zjednoczonych uznał ten dzień świętem narodowym i jest tam
obchodzony w drugą niedzielę maja.                                                Michalina Jaworska
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Strażak- to nie osoba, która pracuje dla pieniędzy, strażak to
ktoś, kto ratuje ludzkie życie poświęcając swoje

W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko
jednemu wspólnemu wrogowi - pożarowi - bez
względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur
nosimy i w jakim języku mówimy.   J.Edmondson

Jak podaje wikipedia strażak to  osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. W części krajów, m.in. w Polsce,
Stanach Zjednoczonych, strażacy działają w ramach zawodowych jednostek PSP, czyli Państwowej Straży
Pożarnej lub wolontariatu- OSP, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej.
4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka.  Australijski strażak z Melboume J.J. Edmondson chciał
upamiętnić pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry'ego i Chrisa), którzy zginęli 2 grudnia 1998
roku, ponieważ próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru. Z szacunku dla poległych australijscy
strażacy  przyjęli sobie za symbol czerwono-niebieską wstążkę. W Polsce święto zostało ustanowione w 2002
roku, wtedy też w kościele wspominany jest święty Florian, patron strażaków, żył w III wieku w okresie
prześladowań chrześcijan. Służył w armii cesarza rzymskiego i zginął męczeńską śmiercią w nurtach rzeki. Jak
podaje legenda jednym wiadrem wody ugasił płonącą wioskę.

                                                                                                                                       Mikołaj Markowski
                                                                                                                           żródło https://pl.wikipedia.org/
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M. Ł.- Witaj, Dziadku! Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzę Ci

wszystkiego najlepszego.

S.Ł. – Dziękuję bardzo.
M.Ł.- Dziadku, dlaczego zdecydowałeś się wstąpić do
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)?
S.Ł.- Fascynowała mnie praca strażaków, też
chciałem nieść pomoc innym i wykazać się odwagą.
M.Ł.- Ile miałeś lat, gdy zostałeś strażakiem?
S.Ł.- Miałem 18 lat.
M.Ł.- To już trochę czasu upłynęło….
S.Ł.- Tak, prawie 60 lat…
M.Ł.- Przez ten czas dobrze poznałeś służbę w
OSP…
S.Ł.- Tak, na początku byłem szeregowym
strażakiem, a z biegiem lat awansowałem, pełniłem
różne funkcje, byłem prezesem zarządu jednostki
OSP, a także członkiem zarządu wojewódzkiego
związku OSP.
M.Ł.- Dziadku, widziałem na Twoim mundurze wiele
odznaczeń, które jest dla Ciebie najważniejsze?
S.Ł.- Tak, przez lata służby uzbierało się tego
trochę… Najważniejszy jest dla mnie Srebrny Krzyż
Zasługi, który otrzymałem od Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego.
M.Ł. – Jak wyglądała praca strażaka 60 lat temu, czy
wiele się zmieniło?
S.Ł.- O, tak. Dawniej wyposażeniem straży były wozy
konne. Dziś są to nowoczesne, specjalistyczne
samochody, bardzo dobrze wyposażone w różnoraki
sprzęt,  np. do cięcia karoserii, 

gdy strażacy jadą udzielić pomocy poszkodowanym w
wypadkach drogowych. Sami strażacy są też
ratownikami medycznymi. Jednostki OSP dysponują
również  sprzętem do przeprowadzania akcji na
wodzie. Oprócz gaszenia pożarów ratują domostwa
przed podtopieniem po ulewach. Wzywani są, aby
ratować zwierzęta, np. kota, który utknął na drzewie,
lub  łabędzia, który przymarzł do tafli jeziora. Zajmują
się również szkoleniami, organizują zawody,
pogadanki w szkołach.
M.Ł. Wszyscy jesteśmy wdzięczni strażakom za ich
poświęcenie i trud. Jeszcze raz życzę Ci, Dziadku,
wszystkiego najlepszego i dziękuję za rozmowę.
S.Ł. Dziękuję Ci i mam nadzieję, że również w Twoim
pokoleniu nie zabraknie chłopców i dziewcząt
chętnych nieść pomoc w trudnych, dramatycznych
sytuacjach i zostaną strażakami.

Wywiad z dziadkiem p.Stefanem Łomiak
przeprowadził Maks Łomiak

                   Wywiad 
       z p. Stefanem Łomiakiem
         wieloletnim strażakiem

Zabytkowy wóz strażacki

Wóz strażacki

Strażak
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              Rola mediów społecznościowych 
                             w życiu nastolatka

W naszych czasach, czasach szczególnego rozwoju
technologicznego media społecznościowe mają wielki
wpływ na nasze życie. Wiele ludzi korzystających z
mediów społecznościowych jest od nich uzależniona.
,,Social media,, nie działają tak, jak się większości
ludziom wydaje. Komunikatory internetowe, takie jak
Facebook, Instagram czy Twitter są potężnymi
maszynkami pieniędzy. Sprzedawanie naszych
danych nie jest im na rękę. Im zależy przede
wszystkim na zwróceniu naszej uwagi.
Powiadomienia na Messengerze, lista użytkowników,
których możemy znać na Facebooku, czy nawet lista
podobnych filmów na YouTube  nie są przypadkowe.
W tym świecie człowiek jest produktem, nie media
społecznościowe. Lecz po co im nasza uwaga? Jak
często można zauważyć przeglądając YouTube,
Facebook czy nawet Instagram, wszędzie jest pełno
reklam. Wiele firm chcących zareklamować swoje
produkty płaci komunikatorom za reklamy.
,,Social media,, mają też duży wpływ na nasze opinie
na dane tematy. Z mediów można dowiedzieć się
wiele informacji, jednak dużo jest w nich fake
newsów. 

W obecnych czasach znacznie wzrósł odsetek
samobójstw wśród młodzieży. Badania wskazują, że
jest to spowodowane poczuciem braku akceptacji
środowiska u młodego człowieka. Powodem tego jest
m. in. zbyt mało serduszek swojego zdjęcia na
Facebooku. Młodzież często też do zdjęć używa
filtrów, przez co próbują ukryć swoje niedoskonałości.
Trzeba pamiętać, że każdy jest inny i nie należy
wzorować się na drugim człowieku. Nasza
niedoskonałość czyni nas doskonałymi.
Warto rozważnie korzystać z portali
społecznościowych, aby nie stać się ofiarą ich
manipulacji. Zamiast po raz dziesiąty przeglądać
Facebooka, można wyjść na podwórko, pójść na
spacer do lasu czy na lody z przyjacielem. Rozejrzyj
się! Piękny jest świat wokół nas!
                                               Maria GRZEGORCZYK

ŻYJCIE W REALU! Pixabay
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Prawa zwierząt to idea poszanowania życia
pozostałych istot i świadomość odpowiedzialności za
ich los. Jednym z najważniejszych jest prawo do
wolności od cierpienia, które uniemożliwia
przedmiotowe traktowanie zwierząt i testowanie wielu
kosmetyków. Na szczęście w Polsce obowiązuje
zakaz wykonywania testów na tych stworzeniach oraz
sprzedawania rzeczy marek które to robią. Ważne jest
też to, aby nie kupować żadnych zwierzaków na
prezent chyba, że poprzednio zapytaliście się
przyszłego właściciela o zgodę. Najlepiej to zrobić,
ponieważ niektórzy krzywdzą te stworzenia, nie
wiedząc co z nimi zrobić. W polskim prawie
zwierzęta nie mają praw, gdyż nie posiadają zdolności
do czynności prawnych. Ja uważam, że mimo tego
należy je szanować i ich nie krzywdzić
                                              Liliana Podbielska

                   Zwierzęta też mają swoje prawa
                     22 maja Dzień Praw Zwierząt

Dbajcie o zwierzęta! Pixabay
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          Uśmiechnij się! 

Ostatnio przeczytałam książkę, która bardzo mi się
podobała. Mowa tu o książce Jenny Evans Welch
,,Love and gelato”. Autorka napisała także m. in.
,,Love nad Luck” oraz ,,Love and Olives”. Powieść jest
o nastoletniej dziewczynie zmagającej się z
problemami dojrzewania oraz śmiercią matki. Głównie
skierowana jest dla młodzieży. Swoją premierę miała
3 maja 2016 roku.
Główną bohaterką książki jest Carolina, Lina,
szesnastoletnia dziewczyna, która straciła ukochaną
matkę. Czuje się źle, w związku ze śmiercią bliskiej
osoby, a na dodatek obiecała matce, że przeprowadzi
się do Włoch do jej dawnego przyjaciela.
Gdy przyjeżdża na miejsce, nie jest zadowolona i od
razu obmyśla plan ucieczki wraz ze swoją
przyjaciółką. Jednak dostaje stary pamiętnik matki, co
zmienia jej nastawienie. Napisała podczas pobytu we
Włoszech. Wszystkie historie z pamiętnika matki
przeżywa ponownie wraz z przyjacielem Renem.
Oczywiście oprócz przygód z zapiskami rodzicielki,
poznaje przyjaciół i cieszy się wspaniałymi wakacjami
we Włoszech.
Zaletą książki jest powszechny, luźny język, dzięki
któremu szybko czyta się powieść. Podoba mi się
również relacja głównej bohaterki z nowo poznanymi
ludźmi i otoczeniem. Urzekły mnie piękne opisy
zabytków we Florencji i podkreślenie świeżości
produktów w jedzeniu. Z podanych opowieści chętnie
wybrałabym się do Włoch.
,,Love and gelato” to niezwykła historia, do której
warto co jakiś czas wracać. Opisuje trudne sytuacje w
życiu Liny, jak i wszystkich nastolatków. Pokazuje, że
wszystko zawsze dobrze się kończy. Książka warta
polecenia dla osób w każdym przedziale wiekowym.
                                             Natalia Cichoń 
 
ZAPAMIĘTAJCIE!
GELATO w języku włoskim oznaczają lody. :)

GELATO

                  Recenzja książki Jenny Ewans Welch 
                                     "Love & gelato"
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                                    ****
– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest
lepszym kierowcą niż ty?
– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy zaciągniętym
hamulcu ręcznym, samochód nie ruszy z miejsca, a
mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów!
                                    ****
Mama woła dziecko na podwórku:
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
- A co?! Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!
                                    ****
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.
                                    ****
- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś
nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i
dzień!               https://www.dowcipy.pl/k/dzien-matki/
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