
Dzień Matki u nas i na świecie 
 

 Dzień Matki to bardzo szcze-

gólny czas dla każdej kobiety, która ma 

dziecko lub dzieci. Na różnych etapach 

edukacji  ich pociechy przygotowują 

prezenty, a w polskich przedszkolach    

i młodszych klasach szkoły podstawo-

wej są organizowane przedstawienia 

wraz z poczęstunkiem. Wszystko po to, 

aby uhonorować mamy.  

 W drugą niedzielę maja Dzień 

Matki obchodzony jest aż w 63 krajach 

na całym świecie. Dziesiątego maja 

świętują mamy w: Meksyku. We Fran-

cji, w Tunezji. W Szwecji Dzień Mamy 

wypada w ostatnią niedzielę maja.      

W Hiszpanii świętuje się z kolei          

w pierwszą niedzielę piątego miesiąca 

roku.   W drugą niedzielę maja świętują 

Włosi, naród silnie kojarzony z rodziną 

i tradycją. W kulturze Półwyspu Ape-

nińskiego matka jest bardzo ważną po-

stacią. Tego dnia wszystkie dzieci spo-

tykają się, by zło-

żyć życzenia ma-

mom i podzięko-

wać najważniej-

szej osobie w ży-

ciu. W drugą nie-

dzielę maja dzieci 

nie pozwalają 

swoim mamom 

na prace domowe. Właśnie dlatego 

świąteczny obiad najczęściej jada się    

w restauracji. Tradycyjny jest też deser - 

kawa i włoski sernik w kształcie serca. 

Druga niedziela maja to także święto 

matek mieszkających w USA. Amery-

kanie tego dnia wydają bardzo duże 

kwoty na prezenty dla ukochanych ro-

dzicielek. Najczęstszymi podarunkami 

są: biżuteria, zaproszenie do restauracji 

lub kawiarni, elektronika (tablety           

i smartfony) oraz kwiaty. Amerykański 

Dzień Matki ustanowiono dopiero        

w 1914 roku. Popularność święta wzro-

sła jednak w połowie XX wieku. Innego 

dnia swoje święto obchodzą mieszkanki 

Egiptu i Jordanii. W tych krajach dzieci 

wręczają swoim mamom upominki już 

21 marca! Ortodoksyjni muzułmanie nie 

obchodzą jednak tego święta. Dlaczego? 

Nie akceptują oni wpływów kultury za-

chodu,  a także są zdania, że uznanie      

i szacunek należą się matkom zawsze,   

a nie tylko od święta.  

 Ciekawym pomysłem na spę-

dzenia tego dnia ze swoją mamą może 

być zwykłe wyjście na spacer czy też 

obejrzenie jej ulubionego filmu.  

 Zatem zaplanujcie ten dzień tak, 

aby dla Waszej mamy stał się wyjątko-

wy.  

  Julia Bujakiewicz II B 

26 maja to święto wyjątkowych kobiet … 
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 127 lat temu urodził się Generał Stanisław 

Kopański, jeden z najlepszych polskich dowódców 

czasów II wojny światowej i jest jednocześnie jed-

nym z zapomniany polskich generałów, dlatego dzi-

siaj przypomnę postać Generała Kopańskiego. 

 Nasz dzisiejszy bohater na świat przyszedł 

19 maja 1895 roku w Petersburgu. Po ukończeniu 

gimnazjum w 1916 roku został powołany do Armii 

Carskiej, ukończył oficerską szkołę artylerii i został 

wysłany na front. Po wybuchu rewolucji lutowej      

w Rosji wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji.     

W listopadzie 1918 roku Kopański rozpoczął służbę 

w Wojsku Polskim. Brał udział w walkach o Lwów,  

a w kwietniu 1919 roku uczestniczył w wyprawie na 

Wilno, podczas której został ciężko ranny i stracił 

oko. Po kilku miesiącach powrócił do służby i został 

mianowany dowódcą szkoły podoficerskiej artylerii 

konnej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły artylerii 

w Toruniu został wykładowcą i zastępcą dyrektora 

nauk w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu, a na-

stępnie kilka lat kształcił się za granicą. Jak wspomi-

nał gen. Marian Kukiel: "Przez staże dowódcze i za-

graniczne obeznał się jak mało kto z zagadnieniami 

nowoczesnej wojny".  

 

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 
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 W czasie Kampanii Wrześniowej pełnił funk-

cję szefa Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza. 18 

września, dzień po sowieckiej agresji na Polskę, prze-

kroczył granicę rumuńską. We Francji w kwietniu 1940 

roku został przydzielony jako dowódca tworzącej się 

Brygady Strzelców Syryjskich, potem przemianowaną 

na Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. Od 

sierpnia do grudnia 1941 roku SBSK brała udział        

w heroicznej obronie Tobruku. Ciekawską jest, to, że 

na pustyni libijskiej generał cały czas chodził ze łzami     

w oczach, ponieważ miał wstawione szklane oko, na 

którym osiadał piasek i drażnił generała Kopańskiego. 

Sam generał pisał o swoich żołnierzach w następujący 

sposób: "Główną cechą żołnierza Brygady Karpackiej 

było poczucie dumy narodowej, wyrosłe na tle głębo-

kiego przywiązania do wolności. Wpłynął na to fakt, że 

żołnierz ten szedł do Brygady jako ochotnik."  

 We wrześniu 1942 roku objął dowództwo nad 

nowo utworzoną 3 Dywizją Strzelców Karpackich. Do-

wództwo nad Dywizją Kopański sprawował do lipca 

1943 roku, kiedy to na Gibraltarze zginą gen. Włady-

sław Sikorski i został oddelegowany do Londynu, gdzie 

został szefem Sztabu Głównego. Opisywano później, 

że kiedy żegnał swoich żołnierzy, płakał drugi raz       

w swoim życiu, pierwszy raz miał płakać na pogrzebie 

swojego ojca. Na funkcji szefa sztabu opisywano, że 

był to człowiek szczery, dokładny, ale też zbyt ostroż-

ny, nie obyty politycznie i ustępliwy względem Angli-

ków. Po wojnie, od 7 września 1946 r. został General-

nym Inspektorem Polskiego Korpusu Przysposobienia  

i Rozmieszczenia.  

 Po rozwiązaniu Korpusu Kopański zamieszkał 

pod Londynem. Zmarł 23 marca 1976 r. w Londynie. 

Został pochowany na cmentarzu Northwood. 

   

  

  Informacje przygotował Mikołaj Jacyna 

Generał Stanisław Kopański  



Dziś słownictwo związane z DNIEM MATKI. Miłej nauki ! 
 

Мама - [mama] Mama 

Побажання - [pobażannia] Życzenia  Торт - [tort] Tort 

Квіти - [kwity] Kwiaty        Свято - [swiato] Święto 

День Матері - [deń materi] Dzień Mamy     Дочка - [doczka] Córka 

Подарунки - [podarunky] Prezenty       Син - [syn] Syn 

Духи - [duchy] Perfumy 

Zapraszamy na LEKCJĘ 

UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ 
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PRZYGOTUJ Z NAMI LODY dla swojej mamy 

Przygotuj: Mleko zagęszczone 350 ml 

Śmietanka 33% 500 ml   Kubki papierowe lub plastikowe  

Czekolada mleczna    Patyczki  

Orzechy rozdrobnione 50 gram 
 

1. Roztop czekoladę w kąpieli wodnej. Po całkowitym roztopieniu weź łyżkę lub 

silikonową łopatkę i cienką warstwą wlej do kubeczka i rozprowadź po ścian-

kach. Następnie włóż do zamrażarki na 15-20 minut.  
 

2. Do miski wlej 500 ml śmietanki i ubij aż zgęstnieje. Potem cienkim strumieniem wlewaj mleko zagęszczone. 

Miksuj do lekkiego zgęstnienia.  
 

3. Wyjmij kubki z zamrażarki i wypełnij je sporządzoną masą i wstaw z powrotem na 30 minut.  
 

4. Po minionym czasie włóż patyczek i pozostaw w zamrażarce na 5-6 godzin.  
 

          SMACZNEGO życzy Kasia!  

 Chcę Wam również zaprezentować przykładową sylwetkę podporucznika SBSK        

z września 1941 roku pod Tobrukiem.  

 W skład jego umundurowania i wyposażenia wchodzą:  

* Czarne skórzane trzewiki  

* Wysokie skarpety  

* Owijacze  

* Komplet tropikalny Khaki Drill (szorty i koszula, rękawy podwinięte zgodnie z regulami-

nem)  

* Furażerka sukienna FS Cap z metalowym orzełkiem  

 Wyposażenie oficerskie P37 w postaci pasa głównego, szelek, kabury, ładowniczki na 

amunicję, lornetki z futerałem. Oficer był także uzbrojony w rewolwer Webley Mk.IV.  

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE - ciąg dalszy 
 

Ubiór podporucznika SBSK z września 1941 roku pod Tobrukiem  



Cisza i spokój i jedna myśl o tobie  

Co powoli powiększa się w głowie  

Chcę biec do Ciebie, lecz dzielą nas miliony  

Nim zrobiłabym krok, zostałby stracony  

 

Zaczyna się ściemniać, a ja siedzę w tym miejscu  

W ciszy, spokoju i wietrznym objęciu  

Licząc, że może się tu pojawisz  

Nie na noc samotną znowu zostawisz  

 

Znajome miejsca, które odwiedziłam  

Tylko bez Ciebie, tyle zmieniłam  

Gdybyś nie musiała mnie samej zostawiać  

Może udałoby nam się rozmawiać 

 

   

 Oliwka Jankowska 
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 Niedługo po Dniu Matki następuje DZIEŃ 

DZIECKA.  

 W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerw-

ca. W różnych państwach święto to ma jednak różne 

daty. Francja i Włochy świętują 6 stycznia, Turcja      

23 kwietnia, Niemcy 1 czerwca i 20 września, Japonia 

3 marca i 5 maja, Bangladesz – 17 marca, Gwatemala – 

1 października. To okazja do uroczystej rodzinnej kola-

cji z prezentami i oczywiście dziećmi jako najważniej-

szymi bohaterami. W niektórych regionach Francji       

i Włoch tradycją są ciastka z wróżbą. W Japonii są dwa 

takie dni w kalendarzu - 5 marca wypada "właściwy" 

Dzień Dziecka obchodzony dawniej jako Święto 

Chłopców. W dniu tym Japończycy wywieszają przed 

domami papierowe (lub wykonane z innego materiału) 

ryby. Z kolei 3 marca świętowany jest Dzień Lalek, 

czyli Święto 

Dz i e wc zą t . 

Niemcy ob-

chodzą Dzień 

Dziecka dwa 

razy w roku - 

1 c z e r w c a      

oraz 20 wrze-

śnia. Zwyczaj 

ten ma zwią-

zek z okre-

sem zimnej wojny, gdy Niemcy podzielone były na 

NRD i RFN. W NRD Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzono 1 czerwca,  w RFN - 20 września. Gdy 

zburzono mur berliński, ustalono, że Dzień Dziecka 

obchodzony będzie 20 września, jednak wielu Niem-

ców zostało przy dacie     1 czerwca.  

 Myślę, że świetnym pomysłem byłoby obcho-

dzenie Dnia Dziecka codziennie. Co Wy na to? 

 

    Julia Bujakiewicz II B 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 

Dzień Dziecka - 1 czerwca CZAS NA RELAKS  - kolorowanka 


