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Czerwiec 2012 Wydanie wakacyjne 

Igrzyska Szczęścia 
 

 Gdy 18 kwietnia 2007 roku UEFA sensacyjnie przyznawała nam organizację XIV piłkarskich mi-

strzostw Europy, wielu eskpertów pukało się w czoło na pytanie czy Polska i Ukraina zdążą z przygoto-

waniami do Euro. Mnóstwo razy czytaliśmy informacje o rzekomym odebraniu finałów przez europejską 

federację, co miało tylko zmobilizować naród do wspólnego działania. I oto jest ! 8 czerwca 2012 roku 

ruszyła największa sportowa impreza w historii Polski i Ukrainy. Szesnastu finalistów podzielonych na 4 

cztero-zespołowe grupy tworzą europejską elitę, która ubiega się o puchar Henri Delauney'a, nazwanego 

tak na cześć pomysłodawcy mistrzostw.  



 2 

2  

KONIEC EURO DLA POLAKÓW 
 Do ostatniego meczu grupowego wszystko 

było w naszych rękach. Mieliśmy swój stadion, 

swoją publiczność i po remisie z Rosją – świado-

mość tego, że umiejętności i zaangażowania po-

winno wystarczyć na najsilniejsze drużyny w Eu-

ropie. Zawiedli piłkarze, trener był nieobecny. Mi-

strzostwa Europy już się dla nas skończyły, kibice 

mają prawo być zawiedzeni. Wracamy do szarej 

rzeczywistości.  

72 minuta spotkania. Czesi wychodzą na prowadzenie. Bohaterem 

meczu zostaje Petr Jiráček. Polacy żegnają się z Euro. 

 

Piotr Skorupski, 2 b 

TABELA SPOTKAŃ ĆWIERĆFINAŁOWYCH 

 

EURO A SPRAWA POLSKA 

 Do końca mistrzostw Europy jeszcze ponad tydzień, rozgrywki wkraczają w decydującą fazę więc 

można powoli podsumować polsko-ukraiński czempionat. Według zgodnej opinii gości przybyłych do 

naszego kraju, organizacja przebiega w sposób niemalże perfekcyjny. Wszystko proste, czytelne, komfor-

towe, ludzie przyjacielsko nastawieni. Zrobiliśmy sobie świetną reklamę, jesteśmy chwaleni na każdym 

kroku, a Ci którzy nas odwiedzili zapowiedzieli powrót do Polski. Nie odbyło się bez takich sytuacji jak 

starcia Polaków z Rosjanami przy okazji meczu tych nacji, ale był to incydent nie mogący przekreślić ob-

razu kapitalnych stref kibiców, rozsianych po całym kraju, a w Warszawie potrafiło się zebrać nawet 100 

tysięcy ludzi dopingujących "biało-czerwonych" ! W pamięci na pewno pozostanie też świetny widok 

hiszpańskich, irlandzkich i chorwackich kibiców bawiących się na rynkach w Gdańska i Poznania. Bar-

dzo ważnym czynnikiem jest infrastruktura, która powstała i która jest fundamentem pod dalsze rozbudo-

wywanie dróg i autostrad, kolei, lotnisk, peronów, stadionów i wielu wielu innych. Możemy być dumni z 

polsko-ukraińskiego Euro, szkoda że nie wypalił jeden czynnik, a mianowicie główni aktorzy widowiska 

- piłkarze. 

Ukraina oceniana jest gorzej, nie czuć tam w takim stopniu atmosfery mistrzostw jak u nas, ale to nie zna-

czy że nasi wschodni sąsiedzi nie poradzili sobie z organizacją. Tam też dokonuje się postęp cywilizacyj-

ny, wprawdzie nie nakręci to ukraińskiej gospodarki na wiele lat, ale są to dobre podwaliny i Ukraina po-

winna pójść drogą Polski i zacząć w szybkim tempie gonić Zachód. Cieszmy się póki mistrzostwa trwają, 

następna taka impreza w Polsce prędko się nie powtórzy.    
Aleksander Klos, 2 d 
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 Zapewne, każdy z was myśli o tym, w jaki 

sposób spędzić upragnione wakacje. W tym roku 

sugerujemy podróż do miasta Casanovy - Wenecji. 

Wspaniały urok Wenecji porywa każdego już na 

dzień dobry. Jest to miejsce pełne miłości, roman-

tyzmu, wprost stworzone do niezwykłych i nieza-

pomnianych przeżyć. Ludzie, którzy choć raz od-

wiedzili to miejsce, powrócili do niego kilkakrot-

nie.  

 Miasto jest położone na 118 wysepkach i 

leży 5 kilometrów od stałego lądu. Uliczki połą-

czone są ze sobą mostami, które umożliwiają 

przejście z jednego końca na drugi. Największą 

atrakcją tego miejsca jest rejs gondolą. Gondola 

jest to typ łodzi, który powstał w średniowieczu  

Na czas obecny przybrał formę sprzed 400 laty. 

Każda gondola jest czarna . Niektóre są ozdobione 

pozłacanymi figurkami koników morskich. 

  Łodzie te zapewniają komfort i wygodę. 

Wyposażone są w małą miękką sofę, fotel z ele-

ganckimi obiciami oraz jeszcze jedno drewniane 

miejsce. W jednej gondoli mieści się 7-8 osób, jed-

nak najwspanialszy i najprawdziwszy urok ma rejs 

we dwoje. Wenecja jest to miejsce dla każdego.  

 Są tu zabytkowe budowle. Najpiękniejsze z 

nich można dostrzec płynąc główną arterią wodną 

Canale Grande.  

 Jest otoczona wieloma pałacami i przyku-

wającymi wzrok orientalnymi łukami, rozetami i 

rzeźbami. Pałaców jest 50 i najlepiej je podziwiać, 

płynąc właśnie  po Canale Grande.W mieście 

Ca’Rezzonico mieści się muzeum sztuki, którego 

ściany wyłożone są kryształowymi lustrami. 

 Przyciągającym wzrok miejscem jest rów-

nież fasada Palazzo Giustnian, która ma ażurowe 

ornamenty wokół okien. Wenecja to nie tylko ob-

szar zabytkowych obiektów, ale również miejsce, 

gdzie przez cały rok odbywają się największe za-

bawy. Najgorętsza jest Festa del Redentore, która 

odbywa się w lipcu. Wówczas wieczory wypełnio-

ne są muzyką, winem i pokazami sztucznych ogni.  

 Wenecjanie są ludźmi przepełnionymi  

uśmiechem i pełnią życia. Ich miasto tętni zabawą, 

tańcem, muzyką i mocą wielu niezapomnianych 

wrażeń prze okrągły rok.  Podróż do Wenecji  bę-

dzie Twoim strzałem w 10, którego nie zapomnisz 

przez całe życie. Oczywiście nie zapomnij zabrać 

w to miejsce swojej drugiej połowy. 

Patrycja Jóźwiak, 2c 

WENECJA  - MIASTO MIŁOŚCI 
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 Wielkimi krokami zbliża się lato, warto więc 

pomyśleć w co się ubrać, by wyglądać i czuć się 

świetnie! W tym sezonie królują pastele, modne są 

zarówno na ubraniach, jak i dodatkach. Prawdzi-

wym hitem są  buty w odcieniach pasteli, najlepiej 

na koturnie albo platformie.  Najpopularniejsze ko-

lory to pudrowy róż, kolory miętowe, pistacjowe, 

dowolnie mieszane. Pastele sprawdzają się również 

na paznokciach, lakiery w żywych kolorach i wzory 

robione z fantazją to najlepszy wybór tego lata.  

 Wśród dodatków rządzą pastele i kwiaty. 

Najmodniejsze są kolory  limonki i  pudrowego 

różu.  Biel  

i jasny beż najlepiej sprawdza się na torebkach, 

paskach i butach.  

 Makijaż  to  połączenie  mocnych  pasteli   

i delikatnych pudrów. Kolorowe kreski i oryginal-

ne cienie to najlepszy wybór!  

 Fryzury modne w tym sezonie to połącze-

nie fantazji      z klasyką. Styliści kreują aktualnie 

efekt mokrych włosów. Trend ten jak się okazało 

znalazł wielu swoich fanów. Do wykonania takiej 

fryzury wykorzystuje się różnego rodzaju żele do 

włosów. Bardzo modny jest tak zwany „mokry 

kok”. Warto montować również oryginalne upię-

cia, warkocze, kokardy, koczki.  Lato 2012 to 

przede wszystkim fantazja i kreatywność połączo-

na z klasycznym klimatem lat 50       i 60.  

 

Kamila Kostrzębska, 2c  

I'M SEXY AND I KNOW IT!  -  

czyli co wciągnąć, by czuć się nieziemsko 

 Trend na prześwitujące bluzki wzbudza tro-

chę kontrowersji, niektórzy uważają, że prześwitują-

ce ciało czy  biustonosz  wyglądają  zbyt  prowoku-

jąco,  ale w upalne dni to świetne rozwiązanie dla 

dziewczyn, które świetnie czują się ze sowim cia-

łem.  

 Szorty są trendy każdego lata, teraz naj-

modniejsze będą krótkie spodenki z wysokim sta-

nem a la lata 50. i 60. Cały czas modne są również 

kołnierzyki, zarówno te wystające spod bluzki, jak 

i noszone bardzo często w formie naszyjnika, trend 

ten to niejako moda na ubiór w stylu grzecznej 

dziewczynki. Ultra krótkie topy to numer jeden 

tego lata! Świetnie pasują do wysokich szortów. 

 Popularne  w 

latach 80-tych baskinki 

znów powróciły do łask. 

Wreszcie nadeszła moda 

na podkreślanie kobie-

cych kształtów i bioder. 

Baskinki świetnie wy-

glądają zarówno na su-

kienkach i  spódnicach,  

jak  

i na bluzkach, a nawet 

dodatkach.  
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 Jest 14 lipca 1907 roku. Angielski wojsko-

wy Robert Baden- Powell, bohater wojny burskiej w 

Afryce, wraz z 22 chłopcami wypływa na małą wy-

sepkę Brownsea w mieście Poole. Przez 25 dni - 

podzieleni na zastępy - realizują program wycho-

wawczy ruchu, który zaczyna tworzyć generał im-

perialnej kawalerii. Jak pisze Barbara Wachowicz w 

swojej książce: „Scouting łączyć miał doświadcze-

nia wojenne młodziutkich zwiadowców z indiańsko 

- traperską tradycją życia wolnego człowieka 

w puszczy”.    

 W 1908 Bi-Pi wydaje książkę „Scouting for 

boys” („Skauting dla chłopców”), a już rok później 

w obozie skautowym bierze udział 10 tysięcy skau-

tek i skautów.  Na tym się nie kończy. Książka 

„idzie w świat”. Pojawia się także w Polsce - w kra-

ju, którego w tamtym czasie nie ma na mapach Eu-

ropy, czyli- według zaborców (Prus, Austrii i Rosji) 

- nie istnieje. Choć na próżno było wtedy szukać 

administracyjnych granic Polski, nie na próżno było 

szukać Polaków (wódką i wywózkami nie udało się 

nas wybić). Również Andrzeja Małkowskiego, stu-

denta Politechniki Lwowskiej, a zarazem żołnierza 

nr 14, urodzonego w wielkopolskich Trębkach (w 

innym, pruskim państwie!). Za niesubordynację zo-

staje skazany przez austriacki sąd wojskowy na 

areszt domowy, w czasie którego ma przetłumaczyć 

książkę nieznanego Brytyjczyka.  

 Ponieważ myślenie ma kolosalną przy-

szłość, ma również i kolosalną przeszłość. Mał-

kowski wpada na pomysł: Skauting + niepodle-

głość = harcerstwo! Na spotkaniu Towarzystwa 

Sokół - Macierz, do którego należy, podejmuje się 

prowadzenia drużyny skautowej. 21 maja 1911 

roku Towarzystwo powołuje Naczelną Komendę 

Skautową, w skład której wchodzi Andrzej, a także 

m.in. jego przyszła żona - Olga Drahonowska. 

Dzień później powstają 3 pierwsze polskie drużyny 

skautowe (2 chłopców i 1 dziewcząt). W lipcu 

lwowscy harcerze wyjeżdżają na pierwszy w na-

szych dziejach obóz.  

 A po co komu właściwie ta niepodległość? 

Małkowski chciał, by harcerstwo było organizacją, 

która będzie promować patriotyzm – po to, aby 

móc działać niezależnie        i dążyć do uwolnienia 

kraju z rąk zaborców. Jego sukces to choć-

by„Orlęta lwowskie”- młodzi walczący o polski 

Lwów. Patriotyzm- (bardzo ogólnie rozumiane 

dziś słowo) był też siłą napędową Szarych Szere-

gów. W czasie II wojny światowej konspiracja har-

cerska mimo wszelkich trudności działała, a wszy-

scy ryzykowali „czapą” lub „obozem”: od naj-

mniejszych Zawiszaków po doświadczonych in-

struktorów. Być może słyszeliście o Aleksandrze 

Kamińskim, autorze „Kamieni na szaniec”, czy 

„Zośki i Parasola”, tworcy zuchów. Był chory na 

gruźlicę, kierował organizacją „małego sabotażu” 

„Wawer” i wydawał NAJWIĘKSZE W OKUPO-

WANEJ CZĘŚCI EUROPY pismo konspiracyjne 

„Biuletyn Informacyjny” ze zniewalającą wówczas 

liczbą 100 tys. egzemplarzy.  

HARCERSTWO -  

sposób na spędzanie wolnego czasu 
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 No wszystko pięknie, ładnie… Ale na koniec wypadałoby wie-

dzieć, co oprócz ciągłego rozpamiętywania historii robią harcerki, har-

cerze, zuchy… Różne rzeczy  -  w zależności od wieku i możliwości. 

Np. można przejechać Litwę rowerami (polecam archiwalny blog 

201wdsh.wordpress.com), rozbić namiot  na „spontanicznym spotka-

niu” wędrowników z całej Polski w środku zimy w górach przy wiel-

kim ognisku w dole wśród 0,5m śniegu, a nie mniej spragnione wrażeń 

zuchy mogą wysadzić niemiecki arsenał w czasie „zawiszackiej” 

zbiórki lub po prostu ćwiczyć zwinność w przechodzeniu pod drucianą 

pajęczyną- jednak wszystko z jakiegoś powodu, zgodnie z zuchową 

„fabułą”- np. dlatego, że realizujemy cykl „Gumiś”          i musimy 

ćwiczyć się, by potem uratować gumisiowy świat przed zagładą.               

Bo - jakkolwiek to śmiesznie teraz zabrzmi- harcerstwo musi mieć po-

zytywny przekaz zgodnie z hasłem „Braterstwo- Służba- Praca nad so-

bą”. 

Czuwaj! Druh Maciek J 

 

Ilustracje źródło: internet 


