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Czerwcowy i zarazem już wakacyjny numer naszej gazety 
„Pismak” poświęcamy wielu wydarzeniom, których w maju i 
czerwcu mamy bez liku, a także wakacyjnym planom na te długo 
wyczekiwane wakacje.  
 

Prezentujemy Wam w tym numerze wydarzenia i imprezy,  które 

miały miejsce lub dopiero przed nami w maju i czerwcu. 

 

 

Udanej lektury życzy 

Redakcja „Pismaka” 

  

 

Wszystkim   Uczniom, Nauczycielom, 
Dyrekcji i Pracownikom Szkoły  

 

życzymy wesołych, słonecznych  

i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i 

uśmiechu na co dzień 

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły  

 

Redakcja „Pismaka”  

 



Wydarzenia historyczne 

czerwca 

W dzisiejszym artykule przedstawię Wam niektóre wydarzenia 

historyczne czerwca: 

 

6 VI 1944 - Lądowanie wojsk alianckich w Normandii, początek 

Operacji "Overlord" 

14 VI 1958 - Uruchomiono pierwszy reaktor jądrowy. Nazywał się 

"Ewa". 

21 VI 2004 - Pierwszy prywatny załogowy lot w kosmos. 

26 IV 1295 - Koronacja króla Przemysła II. 

25 VI 1950 - Początek wojny Koreańskiej. 

20 VI 1792 - Stanisław August Poniatowski wprowadza order 

Virtuti  Millitari. 

16 VI 1992 - Pierwszy "McDonald's" w Polsce. 

10 VI 1920 - Wojna Polsko - Bolszewicka: Wycofanie się wojsk 

polskich z Kijowa. 

4 VI 1989 - Pierwsze wolne wybory w PRL-u, koniec komunizmu 

w Polsce. 

 To jest parę przykładów wydarzeń w czerwcu, ale jest ich 

oczywiście więcej! 

Autor: Paweł Mazur 

Wydarzenia w artykule zostały napisane na podstawie artykułu ze strony: 
http://www.radomsko24.pl/historyczne-wydarzenia-czerwca-1377 
  

Kalendarium na maj i czerwiec 

1 maja Święto Pracy 

2 maja Dzień Flagi  

3 maja Święto Konstytucji 3 maja (1791 r.) 

24 maja – szkolny Dzień Sportu 

9 maja Święto Unii Europejskiej    

26 maja Dzień Matki  

1 czerwca   Dzień Dziecka 

31 maja Boże Ciało 

05 czerwca – impreza „Mam talent” 

08 czerwca - Festyn rodzinny 

21 czerwca – początek lata 

23 czerwca - Dzień Ojca 

22 czerwca koniec roku szkolnego 2017/2018 

 

  



 

 

Dzień Dziecka 

Jest to święto  dzieci od 1952 roku. Jego inicjatorem jest organizacja 

zwana International Union for Protection of Childschool, której 

celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 

1994 roku tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z 

okazji Dnia Dziecka w szkołach obchodzony jest dzień sportu.  

Autor: Do Quynh Trang z klasy 5A  

 

Miejsce pamięci 
Uczniowie naszej szkoły raz w miesiącu sprzątają miejsce 

pamięci. 

W dniu 11 kwietnia tego roku sprzątaliśmy pomnik 

poświęcony pamięci poległych w boju o Wyścigi Konne 

żołnierzy batalionu Karpaty pułku AK Baszta, którzy w 

pierwszych dniach sierpnia 1944 roku oddali swoje życie w 

walce z hitlerowcami. Miejsce to nawiązuje do Powstania 

Warszawskiego, które wybuchło w 1944 roku 1 sierpnia 

przeciwko Niemcom wycofującym się z Warszawy. Zginęło 

wtedy bardzo dużo polskiej ludności walczącej z okupantem. 

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych.  

Autor: Do Quynh Trang 

 

  



Miejsce pami

 

W Warszawie przy ulicy Bokserskiej jest miejsce pamięci 

poległych Polaków z 

Konne. 

Na posągu widnieje napis: „W pierwszych dniach sierpnia 

1944 roku oddało swe życie 150 powstańców w walce z 

hitlerowcami".  

*AK - Armia Krajowa 

*baszta - jednostki wojskowe Armii Krajowej walczące w okresie okupacji niemieckiej w 

Polsce oraz biorące udział w walkach w okresie powstania warszawskiego. 

 

 

  

Miejsce pamięci 

W Warszawie przy ulicy Bokserskiej jest miejsce pamięci 

poległych Polaków z *AK *Baszta walczących o Wyścigi 

Na posągu widnieje napis: „W pierwszych dniach sierpnia 

1944 roku oddało swe życie 150 powstańców w walce z 

jednostki wojskowe Armii Krajowej walczące w okresie okupacji niemieckiej w 

w walkach w okresie powstania warszawskiego. 

Autor: 

 

 

W Warszawie przy ulicy Bokserskiej jest miejsce pamięci 

walczących o Wyścigi 

Na posągu widnieje napis: „W pierwszych dniach sierpnia 

1944 roku oddało swe życie 150 powstańców w walce z 

jednostki wojskowe Armii Krajowej walczące w okresie okupacji niemieckiej w 

w walkach w okresie powstania warszawskiego.  

Autor: Ola Cegielska 

 

Humor – Kawały na wiosnę 

Sekretarka do dyrektora: 

 Szefie, dziś 21 marca, Wiosna przyszła!!! 
 A to na dziś byliśmy umówieni? Ok, niech wejdzie. 

*** 

Pracownik wykręca numer do swojego kolegi z innego działu: 

 Słuchaj, dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, czyli dzień 
wagarowicza. Mam pomysł, abyśmy dla żartu zgadali się z 
kilkoma osobami i zwinęli się z biura po lunchu! Co Ty na to? 

Z drugiej strony odzywa się rozgniewany głos: 

 Wybrałeś chyba zły numer!!! Wiesz z kim rozmawiasz???!!! 
 Nie!?! 
 Z naczelnym dyrektorem, baranie!!! 
 A Ty wiesz z kim rozmawiasz? 
 Nie!!! 
 Uff, to dobrze  

Kawały wybrał: Adam Kowalewski 

 

 

 



 

Scrap jest stroną do tf2, na której wymieniasz się z botami. Boty te zbierają 

przedmioty od graczy i dają metal*. Tam kupuje się i sprzedaje różne rodzaje 

bronie. Pod tym napisem są ikonki do których możesz wejść, np. czapki, broń, 

klucze. Jeśli chcesz skorzystać ze Skrapa, to musisz mieć konto Stema i konto 

premium* w tf2.

  

*metal - w następnym artykule opowiem o metalu ( ͡° ʖ͜ ͡°) 

*konto premium w następnym artykule ( ͡° ʖ͜ ͡°) 

Zapraszam na moją grupę na stemie (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ link : 

https://steamcommunity.com/groups/grupygrupygrupy 

Link do ScrapTF https://scrap.tf/ 

Zapraszam do znajomych: mój profil na Steamie. 

 SYBERIA 

 

Syberia to trzyczęściowa gra przygodowa opowiadająca o 

amerykańskiej prawniczce Kate Walker. 1 i 2 część opowiada 

o poszukiwaniach przez Kate spadkobiercy fabryki 

Volarbergów.  

 

 

 

Zaś 3-a cześć opowiada o powrocie Kate do domu i jej 
przygodach po drodze.  

Gra jest ciekawa, ponieważ podczas wyprawy Kate ma wiele 
przygód, ale chwilami też smutna… Polecam!  

 

autor: Ola Cegielska 
źródło: google grafika pod hasłem-syberia oraz orginalne gry na PC 

  



Co można robić w wakacje? 

 Pojechać na wycieczkę rowerową. 

 Poopalać się na np. Polach Mokotowskich (jeśli oczywiście mieszkasz w 

Warszawie).     

 Pograć z przyjaciółmi w siatkówkę, tenisa itp. 

 Chodzić na ewenty typu „Lato w mieście”. 

 Zrobić sobie z przyjaciółmi piknik. 

 Pozwiedzać zabytki np. Zamek Królewski. 

 Pojechać na basen. 

 Pójść na przedstawienie do teatru, do zoo, do Centrum Nauki Kopernik. 

 

Propozycje Oli Cegielskiej i Do Quynh Trang 

 

 

 

 

Na 2 czerwca przypada kolejne nie do końca poważne święto - Dzień bez 
Krawata. 

W wielu zawodach, na przykład przedstawiciela handlowego czy pracownika 
korporacji, krawat jest obowiązkowym elementem stroju. 2 czerwca to dzień, w 
którym pracownicy - za pozwoleniem przełożonych - mogą zrobić sobie "wolne" od 
tej części garderoby. 

Sporo firm zdaje sobie jednak sprawę, że noszenie - jak mówi popularna anegdotka - 
"zwisu męskiego ozdobnego" jest przykrym obowiązkiem i praktykuje dzień bez 
krawata nie tylko raz do roku, ale w każdy piątek. 

 

 

 

Autor: Adam Kowalewski  

Źródło - http://megamocni.pl/czytelnia/2_czerwca_dzien_bez_krawata.html  

  



Avicii 
Avicii był jednym z najlepszych DJ'ów na świecie. Naprawdę nazywał 

się Tim Bergling. Urodził się 8 września 1990 roku w Sztokcholmie, a 

zmarł 20 kwietnie 2018 roku w Maskacie. Jego hity takie jak "wake 

me up" i "hey brother" cieszą się milionami wyświetleń.  

 

Ale jego życie nie było tak wesołe jak jego piosenki. DJ nadużywał 

alkoholu, miał problemy z psychiką, przeżył operację usunięcia 

pęcherzyka żółciowego, usunięcie wyrostka robaczkowego oraz 

zapalenie trzustki.   

Dnia 20 kwietnia 2018 r. w hotelu Muscat Hills nie wytrzymał i 

popełnił samobójstwo. Jego rodzina była zrozpaczona, a okoliczności 

śmierci Tima ujawnili tydzień po jego śmierci.  

Jest coś o czym nie wspomniałam? Chcesz coś dopowiedzieć w tej 

sprawie? Napisz do nas. 

  

Autorka tekstu: Ola Cegielska 

źródło: wspomnienia o muzyku, youtube pod hasłem Avicii, wkipedia 

  

 
SCP to mulitplayerowy horror psychologiczny. Stworzył go Hubert 

Moszka. Gra powstała na podstawie singleplayerowego horroru SCP: 

Contaiment Breach, który z kolei jest oparty na creepypastach 

SCP. Tytuł został wydany 29 grudnia 2017 roku.  

 

ROZGRYWKA 

Serwer przydziela nam jedną z 5-u klas: personel klasy D, naukowiec, jednostki 

Nine-Tailed Fox, jednostki rebelii Chaosu lub podmiot SCP. Każda z nich ma 

inne zadanie. Klasa D i naukowcy mają uciec z placówki. NTF ma zabezpieczyć 

naukowców i zabić wszystkich innych graczy. Gracz rebelii Chaosu ma 

uratować klasę D i zabić NTF, a SCP ma po prostu zabić wszystko, co się rusza. 

Serwer mieści maksymalnie 20 osób, ale najprzyjemniej się gra gdy jest od 7 do 

12 osób (przynajmniej według mnie). 

MOJA OPINIA 

Moim zdaniem gra jest bardzo interesująca. Główny jej temat jest 

dosyć niespotykany, ale jak najbardziej grywalny. Wielokrotnie 

miałem ciarki na plecach, gdy SCP zabiło wszystkich moich 

towarzyszy, a ja jakimś cudem zdołałem się wymknąć i błąkałem się 

zagubiony po placówce. Cieszyłem się jak małe dziecko, gdy grając 

SCP rozwalałem wszystko i miałem uciechę !:).  Kocham tę grę i 

polecam! 

 

Autor: Adam Kowalewski kl. 5c 


