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14 kwietnia 966 roku Mieszko I swą decyzją o przyjęciu chrztu wraz ze wszystkimi 

poddanymi, wprowadził rodzące się państwo polskie w krąg państw chrześcijańskich. 

Miało to ogromne znaczenie polityczne i tożsamościowe. Mieszko I przyjął chrzest w 

obrządku łacińskim, a pośrednikami tego doniosłego aktu byli Czesi. Rok wcześniej, w 

965 roku książę poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, co znacznie ułatwiło cały proces 

chrystianizacyjny. Również z Czech przyjechali do Polski pierwsi misjonarze, 

pomagający stworzyć struktury kościelne i zakonne. Kościół w owym czasie był jedynym 

nośnikiem kultury i edukacji, co dla ziem Polan miało szczególne znaczenie 

cywilizacyjne. Chrzest Mieszka wytrącił także argument z rąk sąsiadów, pomocny przy 

wrogich wyprawach, a mianowicie nawracanie pogan. Polanie byli już chrześcijanami. 

Od tamtych pamiętnych chwil minęło już 1055 lat. 

Autor: Dorota Nowak - Włodarczyk 



DZIEŃ OCHRONY SŁONIA 
 

Pewnie nie wszyscy to wiedzą, 

ale 16 kwietnia obchodzimy Dzień 

Ochrony Słoni. 

Dlaczego właśnie tego dnia 

obchodzimy to święto? Na pamiątkę 

utworzenia 250-hektarowego 

Elephant Nature Park w Tajlandii 

Północnej. Centrum ratownictwa 

zapewnia schronienie dla 

zagrożonych słoni z całej Tajlandii, są 

one tam leczone i rehabilitowane a 

następnie mogą spokojnie żyć w rodzinnych grupach. Bardziej znanym dniem jest 

obchodzony 12 sierpnia Światowy Dzień Słoni zapoczątkowany przez Elephant 

Reintroduction Foundation oraz twórców filmu „Powrót do lasu” opowiadającym o 

powrocie na wolność słoni azjatyckich żyjących w niewoli.  

Obecnie na świecie żyją dwa gatunki słoni: azjatycki, zwany również indyjskim i 

afrykański (niektórzy badacze jako osobny gatunek traktują afrykańskiego słonia 

leśnego). 

Jak je rozpoznać? Najlepiej po uszach, ponieważ to one zdradzają, z jakiego 

kontynentu słoń pochodzi. Uszy słonia afrykańskiego są duże (dorastają do 1,5 m 

długości), z równymi brzegami i nieco przypominają kształtem kontynent afrykański. 

Uszy słonia indyjskiego są mniejsze, tak jak Indie mniejsze są od całej Afryki, bardziej 

postrzępione jak linia brzegowa Indii. Poza tym uszy słonia afrykańskiego wystają ponad 

szyję i ramiona, a uszy słonia azjatyckiego zwisają poniżej 

Ale nie tylko uszy różnią te dwa gatunki słoni, również budowa ciała i wielkość. 

Słoń indyjski jest mniejszy i jakby garbaty, na plecach ma wybrzuszenie i jest to jego 

najwyżej położona część pleców, ramiona (czyli miejsce nad przednimi kończynami) ma 

zapadnięte. Słoń afrykański natomiast osiąga nawet 4 metry, ma wygiętą w dół 

(zapadniętą) dolną część kręgosłupa (czyli tę bliżej ogona), a najwyżej położone są 

ramiona. 

Czym różni się trąba słonia afrykańskiego, od trąby słonia indyjskiego? 

Trąba słoni afrykańskich zakończona jest dwoma wyrostkami tzw. palcami, które 

służą do chwytania i podnoszenia przedmiotów. Słonie azjatyckie mają tylko jeden 

„palec”. 

Zarówno samce jak i samice słoni afrykańskich mają duże, grube ciosy. W 

przypadku słoni indyjskich ciosy wyrastają samcom i to tylko niektórym, u samic prawie 

całkiem zanikły. Ciosy słoni azjatyckich są mniejsze i cieńsze, niż u ich afrykańskich 

kuzynów.  



Słonie mają na nogach paznokcie, słonie azjatyckie (i leśna odmiana słonia 

afrykańskiego) mają łącznie 18 paznokci (po 5 na przednich nogach i po 4 na tylnych), 

zaś żyjące na sawannie słonie afrykańskie mają ich tylko 14 (po 4 paznokcie na 

przednich nogach i po 3 na tylnych).  

Wszystkie słonie są roślinożerne, jednak ich dieta różni się. Słonie afrykańskie 

zjadają więcej liści, a azjatyckie rozkoszują się bardziej smakiem traw. 

 

Ciekawostka.  

Wyobraźcie sobie, że mózg słonia waży 5 kilogramów. Dlaczego aż tyle? Ponieważ 

mają bardzo rozwinięty hipokamp, czyli takie miejsce w mózgu które odpowiedzialne 

jest za emocje i świadomość przestrzenną. Poza tym są bardzo altruistyczne i 

bezinteresownie pomagają 

członkom stada, ale też innym 

zwierzętom. Potrafią 

odczuwać smutek, mają 

poczucie humoru, współczują 

innym słoniom, gdy dzieje się 

im źle, ale też mają swoją 

własną świadomość. 

Ten, kto lubi słonie słyszał 

pewnie o specjalnych 

rezerwatach dla nich. Poniżej 

znajdziecie strony, gdzie 

możecie obserwować jak rodziny słoni żyją razem i co należy zrobić, aby było im jeszcze 

lepiej. A kto chciałby pomóc może nawet zaadoptować słonia. 

• https://www.elephantnaturepark.org/ 

• http://www.sheldrickwildlifetrust.org/orphans 

W Polsce często odwiedzamy ogrody zoologiczne, aby zobaczyć jak wygląda, czy 

zachowuje się takie zwierzę jak słoń. Niestety nie jest to jego środowisko naturalne, a 

jedynie betonowa nieco większa niż w cyrku klatka. W obecnej sytuacji, podczas 

pandemii, często czujemy się źle nie mogąc wychodzić, gdzie chcemy i spotykać się z 

rówieśnikami. Również  słonie są bardzo rodzinne. Zatem chyba już wiadomo, jak czuje 

się takie zwierzę zamknięte w klatce. Poza tym często odwiedzający takie ogrody 

zachowują się niewłaściwie, krzyczą lub rzucają jedzenie, a zwierzę nie tego chce i nie 

tego potrzebuje. A dodatkowo rozmnażanie dzikich zwierząt w niewoli nie jest proste, 

dlatego tak bardzo ich opiekunowie się cieszą, gdy to się uda. 

Słonie nie posiadają naturalnych wrogów oprócz człowieka, są gatunkiem 

zagrożonym i wpisanym do czerwonej księgi IUCN (publikowana przez Międzynarodową 

Unię Ochrony Przyrody lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów). 

Dlaczego są zagrożone? Ponieważ my, ludzie, niszczymy ich naturalne siedliska, 

wycinając drzewa i zajmując coraz więcej terenu pod budowę miast i fabryk. Ale nie tylko 

https://www.elephantnaturepark.org/
http://www.sheldrickwildlifetrust.org/orphans


to powoduje ich powolne wymarcie. Kłusownicy polują i zabijają słonie dla mięsa, skóry 

i kości słoniowej. Kość słoniową otrzymuje się z ciosów słonia, a z niej wytwarzana jest 

biżuteria, figurki, rzeźby, czy elementy instrumentów. 

Co roku ginie ponad 30 tysięcy słoni, a to oznacza, że co 15 minut zabijany jest jeden 

słoń. 

Aby poznać lepiej słonie, polecam trzy filmy o tych niezwykłych zwierzętach. 

• https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg 

• https://www.youtube.com/watch?v=xhEQnVbM08Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=ALFWVLkSYJA 

 

Obecne prawo dotyczące handlu kością słoniową 

Światowy rynek kości słoniowej wart jest około 10 miliardów dolarów rocznie. W 

Chinach i Japonii, które przeżywają okres rozkwitu gospodarczego, wyroby z kości są 

oznaką luksusu i symbolem prestiżu. Bardzo popularne w Japonii są hanko, czyli 

wykonane z kości słoniowej, cylindryczne tłoki pieczętne, którymi stempluje się 

dokumenty. Oczywiście dostępne są też hanko wykonane z tworzywa sztucznego, ale 

tylko pieczęć z prawdziwej kości uznawana jest za atrybut poważnego i godnego 

partnera biznesowego. 

Zakaz handlu kością słoniową pochodzącą od słoni afrykańskich wprowadzono 

na mocy konwencji waszyngtońskiej w 1989 roku, w 1997 roku te przepisy zostały 

złagodzone. Obecnie dąży się do całkowitego zamknięcia handlu surową kością 

słoniową, mocno ograniczone są też przepisy dla handlu międzynarodowego wyrobami 

z kości. W krajach Unii Europejskiej możliwy jest handel kością i przedmiotami z niej 

wykonanymi, tylko jeśli zostały one sprowadzone przed wprowadzeniem przepisów 

dotyczących ochrony tych zwierząt, czyli przed 1990 rokiem (dla ciosów słoni 

afrykańskich) lub przed 1976 rokiem (dla słoni indyjskich), a same wykonane zostały 

przynajmniej 50 lat przed zmianą przepisów tj. 1947 roku lub wcześniej. Możliwy jest też 

wywóz kościanych przedmiotów poza Unię Europejską na tych samych warunkach, co 

wyżej wymienione. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda nieco inaczej – można 

https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg
https://www.youtube.com/watch?v=xhEQnVbM08Y
https://www.youtube.com/watch?v=ALFWVLkSYJA


legalnie handlować wyrobami z kości słoniowej powstałymi przed 1990 rokiem w obrębie 

stanu (polityka poszczególnych stanów może się różnić).  

Kłusownictwo i nielegalny handel kością słoniową są oczywiście surowo 

zabronione. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy mieć obawy, czy aby na pewno np. 

ta zabytkowa brosza po babci z rzeźbioną plakietą z kości nie będzie powodem naszych 

kłopotów. Jak najbardziej możemy zabytkowe obiekty wykonane z ciosów legalnie 

posiadać, a przy udowodnieniu, że obiekt jest starszy niż 30 lat, możemy także w obrębie 

Unii Europejskiej go sprzedać. Kwestie moralne pozostają już do indywidualnych 

rozważań. 

Autor: Ciastek 

 
 

Międzynarodowy dzień wolnej prasy - 
wolność słowa 

  
 

20 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej 

Prasy. Jest to dzień szczególny dla społeczeństw 

demokratycznych, ponieważ według praw człowieka, 

każdy obywatel ma prawo do prawdziwych i 

wiarygodnych informacji, które są np. w gazetach.  Stało 

się to: 

„1. wszystko razem z uchwaleniem konstytucji 3-ego 

maja, gdzie powyższe zasady brzmią tak: Każdemu 

zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz 

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu 

oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa 

może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania 

koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub 

telewizyjnej.” Kiedy w Polsce był jeszcze okres PRL, 

panowała wszędzie cenzura. Główny Urząd Kontroli 

Prasy, Publikacji i Widowisk, który został stworzony w 



tych czasach kontrolował praktycznie 

wszystkie przejawy słowa pisanego (nawet 

bilety). Na szczęście po zakończeniu 

burzliwego okresu w historii polski, nastąpiły 

pierwsze gazety i biuletyny, które nie były już 

kontrolowane.  

 

 

 źródła zdjęć - instytut pamięci narodowej. 

 

 

Autor: Śmieszka 

 
 
 

 

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi.  

 

Planeta na której żyjemy jest coraz bardziej zanieczyszczona. Mamy do czynienia z 

globalnym ociepleniem, którego skutkiem jest topnienie lodowców. Dlatego tak ważne 

jest teraz zaopiekowanie się Naszą Planetą (Matką Naturą). Nawet małe czyny takie jak: 

oszczędzanie wody, segregowanie śmieci czy wyniesienie z lasu śmieci (ale nie tylko 

swoich ;p ) mogą pomóc, a co najważniejsze swoim zachowaniem pokazujemy, że los 

naszej Ziemi nie jest nam obojętny. 

Autor: Kate 

 

 
 
 

 

 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA  
  

 

29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca. Owe Święto zostało 

ustanowione w 1982 r. i jest to coroczne wydarzenie ustanowione przez 

Komitet Tańca Międzynarodowego żeby upamiętnić wielkiego francuskiego 

tancerza i choreografa, Jean-Georges’s Noverr’a. 

Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny artysta związany z tą sztuką 

przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. 

 

 

Taniec to również jedna z najzdrowszych form aktywności 

fizycznej! Lista korzyści, które daje taniec jest długa i nie 

ogranicza się tylko do pozytywnego wpływu na wygląd i 

sprawność fizyczną ;) Dzięki temu rodzajowi aktywności na 

długo pozostaniesz młody – zarówno ciałem, jak i duchem. 

 

A tu podam wam kilka przykładów na co wpływa taniec: 

 

1. Taniec wyrabia kondycję 

2. Taniec dodaje energii 

3. Taniec wpływa na gibkość i elastyczność 

4. Taniec zwalcza stres i depresję 

5. Taniec dodaje pewności siebie! 

 

A tutaj jest kilka przeze mnie wybranych tańców ;) 

 

Tutting 

https://www.youtube.com/watch?v=x8f4wo16zlU 

Acro 

https://www.youtube.com/watch?v=EtbsSvjhscg 

Popping 

https://www.youtube.com/watch?v=tyUl_a8UmQs 

taniec klasyczny 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4uowripdw 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
źródło: https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/treningi/taniec/taniec-zalety-i-rodzaje-jaki-styl-tanca-do-ciebie-pasuje-quiz-aa-bxAe-
JjrT-UD4f.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

~zũň• 
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Kącik zoologiczny 

Mysz- czyli gryzoń kojarzący się głównie ze 

szkodnikiem, niechcianym gościem w naszych 

domach. A co byście pomyśleli, jakbym 

powiedziała Wam, że są to wspaniałe zwierzaki, 

którymi można opiekować się we własnych 

mieszkaniach? Już widzę Wasze miny, jak 

dowiadujecie się, że istnieją również (uwaga!) 

zarejestrowane hodowle myszek w Polsce, a jest 

ich całkiem sporo. Sama zajmuje się myszami od 

kilku lat i mogę śmiało powiedzieć, iż są to 

naprawdę fantastyczne zwierzaki. Odmiany, 

zarówno pod względem rodzaju futerka jak i jego 

barwy, są niezwykle ciekawe. Wyobraźcie sobie, 

że mamy myszki łyse, z kręconym futerkiem, długowłose, krótko, syjamskie, rozetki i 

można byłby jeszcze długo wymieniać oraz zachwalać ilość ras.  

Może na początek krótka lekcja teorii. Po pierwsze pamiętajcie, że zanim weźmiecie/ 

kupicie jakiegokolwiek zwierzaka, należy zapoznać się z informacjami o nim. Po co? 

Po to, by zapewnić godne warunki do życia naszemu przyszłemu przyjacielowi. Po 

drugie krótka ściąga z wiedzy o myszach☺. Zacznijmy od tego, że myszy znacznie 

różnią się od innych podobnych ssaków, czyli chomików. Myszki kochają się wspinać, 

spać na hamaczkach, biegać, buszować i zwiedzać lokum, dlatego powinniśmy je 

urządzać „gęsto” i z pomysłem. (Poniżej załączam zdjęcie mojej klatki). Warto 

podkreślić, że samiczki są silnie 

stadne, więc powinniśmy mieć 

je minimum dwie. Z 

samczykami jest zupełnie inna 

bajka. Lepiej nie ryzykować i 

nie trzymać razem nawet braci. 

Mysi panowie charakteryzują 

się silną terytorialnością. 

Oznacza to, że samce 

zazwyczaj mają bardzo silne 

osobowości i nie tolerują obok 

siebie żadnych potencjalnych 

rywali. W hodowlach możemy 

kupić samczyki 

kastrowane,  które mogą żyć razem z samiczkami, bądź opiekować się nimi w 

parach/grupkach) . Kolejną ważna sprawą jest mysie lokum. Dobrą informacją jest to, 

że myszki to gryzonie, które mogą zamieszkiwać w zwykłych klatkach, akwariach (z 

przygotowaną wcześniej odpowiednią pokrywą) lub plastikowych pudłach z 

odpowiednio przygotowaną wcześniej pokrywą. Wielkość pudła  to minimum 130 l. 

jeżeli chodzi o wymiary to w przypadku posiadania od 2 do 4 samiczek klatka nie 



powinna być mniejsza niż 60x40cm, 5-8 w 77x47cm, 9-12 w 100x50cm. Samczyk 

może mieszkać w lokum o wymiarach 50x30cm. Bardzo istotną sprawą jest sposób 

żywienia tych gryzoni. Myszek nie powinniśmy karmić pierwszą lepszą mieszanką ze 

sklepu zoologicznego. Te małe urocze zwierzątka, można łatwo doprowadzić do 

otyłości☺. U mnie bardzo dobrze sprawdza się karma od „Gryzonie w kokonie” 

(stronkę znajdziecie na Fecebook). Jest odpowiednio zbilansowana. Mieszanki 

powinny mieć ponad 40 różnych rodzajów ziaren. Jednakże należy uważać na ziarna 

tłuste – słonecznik czy dynia, szybko mogą stać się ulubionymi nasionami naszych 

pupili, ale równie szybko mogą doprowadzić myszki do choroby(otyłości). Myszkom 

można podawać zioła oraz świeże warzywa czy owoce. Lubią również gałązki drzew 

liściastych (uwielbiają głównie te owocowe –jabłoni czy gruszy, ale nie pogardzą 

również tymi z wierzby czy brzozy). Tak jak wcześniej wspominałam, ssaki te powinny 

mieć „gęsto” umeblowane lokum. Myszy kochają hamaczki, domki, mostki, różnego 

rodzaju drewniane zabawki i liny.  Gryzonie te, kochają biegać, więc potrzebują też 

odpowiedni kołowrotek  (bez efektu nożyc, bez metalowych prętów). Średnica 

kołowrotka powinna mieć minimum 20 cm (dla 

rasowych myszek poleca się 28cm). Myszki są 

małymi „śmierdziuszkami”. One absolutnie 

nie  mają żadnego zapachu, za to ich odchody 

już tak. Najbardziej chłonną ściółką jaką udało mi 

się przetestować (a przewijało się ich całkiem 

sporo) jest lniana, bądź TierWohl, Na pewno nie 

polecam trocin- słabo maskują mocz , 

nieodpowiednio dobrane mogą być pylące i 

uczulające.  Biorąc pod opiekę myszki musimy 

mieć też świadomość, że te zwierzątka żyją ok 2 

lat. Są dosyć delikatne, przez co zdarza im się 

niestety chorować. U tych nabywanych (dlaczego 

nie powinno się kupować zwierząt w sklepach 

zoologicznych, przeczytacie w poprzednich 

artykułach) poza hodowlami często zdarzają się 

choroby genetyczne. Leczenie weterynaryjne jest 

wówczas niezbędne. 

Wydaje mi się, że poruszyłam najważniejsze 

tematy dotyczące mysiej braci. Jeśli nurtują Was jakieś pytania, możecie dołączyć do 

różnych Facebookowych grup tematycznych. Znajdziecie tam wiele cennych 

informacji. W następnych wpisach, przybliżę temat „wyprowadzania na dwór” naszych 

małych milusińskich (od razu zdradzę, że  małych pupili pod  żadnym pozorem, 

zabierać na wycieczki na świeże powietrze poza domem nie powinniśmy!). 

Chciałabym także pokrótce przedstawić Wam moje myszki. Niektóre rasy mogą Was 

nieco zadziwić. Dziękuję bardzo za przeczytanie przygotowanych przeze mnie 

informacji i zapraszam do czytania kolejnych tekstów. 

Autor: N.R    



Informacje Sportowe 

1.Superliga-a co to? 

Superliga to już jest przeszłość, choć tak naprawdę wszyscy o tym mówili i bębnili. 

Dziś jedynie kluby które miały tam zagrać mogą nawet zostać wykluczone z 

europejskich pucharów. Nie obejdzie się prawdopodobnie bez żadnych kar 

pieniężnych. 

 

2.Robert Lewandowski wrócił po kontuzji 

Po kontuzji odniesionej w meczu z Andorą Robert Lewandowski wyszedł na pierwszy 

mecz po kontuzji a był to mecz z 1.FSV Mainz przegrany przez Bayern 2-1.Gola w 

ostatniej akcji meczu strzelił nie kto inny jak Polak. 

 

3.Manchester City oraz FC Barcelona z Pucharami swoich państw 

Manchester City W pucharze Carabao Cup wygrali czwarty raz z rzędu, tym razem z 

Tottenhamem Hotspur a FC Barcelona wygrała z Athletic Bilbao aż 4-0. 

 

 

Najważniejsze spotkania 

 

01.05 Crystal Palace-Manchester City 

02.05 Newcastle-Arsenal 

02.05 Manchester Utd.-Liverpool 

02.05 Valencia-Barcelona 

02.05 Sampdoria-AS Roma 

 

PKO BP Ekstraklasa 

Legia Warszawa-Wisła Kraków 

Pogoń Szczecin-Warta Poznań 

Lech Poznań-Stal Mielec 

Piast Gliwice-Podbeskidzie B-B 

Cracovia-Górnik Zabrze 

 

 

 



NBA 

Cleveland Cavallers-Phoenix Suns 

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 

Miami Heat-Dallas Mavericks 

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 

 

 

Z racji małej ilości głosów(tylko 17) postanowiłem iż dalej głosowanie będzie otwarte 
oto link:  

Nowy sport w artykule - Formularze Google 

 

Autor: M.J. 

 
 

W numerze wykorzystano zdjęcia z serwisu pixabay.com autorstwa: Michael Siebert, DominikRh, Ian Lindsay 

oraz zdjęcia Natalii Rytter 

 

 

 

REDAKCJA: Dorota Nowak- Włodarczyk (opiekun gazety, korekta), Beata Koczorowska (oprawa 

graficzna) redaktorzy tego wydania:  Ciastek, Dorota Nowak-Władarczyk, Kate, M.J. N.R.~zũň•, 

Śmieszka, 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8EH7r6WCOtZU4xL4SKM/edit
https://pixabay.com/pl/users/ianza-2026973/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2798931

