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Kącik gwiazd 
Kesha Rose Sebert 

 

 W dzisiejszym „Kąciku gwiazd ” 

przedstawiamy Kesha’e. 
      Kesha Rose Sebert, pseud. Kesha, 

Ke$ha (ur. 1 marca 1987 w Los Angeles, 

Kalifornia) - amerykańska piosenkarka 

popowa i autorka tekstów. Jej matką jest 

Pebe Sebert, była punk-rockowa 

wokalistka i autorka piosenek, która 

zabłysnęła pod koniec lat 70. Nim jednak 

Kesha się urodziła, sława Pebe 

przeminęła, a rodzina, która mieszkała 

wówczas w Los Angeles, miała poważne 

problemy finansowe. W 1991 roku Pebe wróciła do Nashville i podpisała nową 

umowę płytową. Wtedy Kesha po raz pierwszy zobaczyła studio nagraniowe. 

Uczęszczała do szkoły muzycznej pod Tennessee, uczyła się komponować. Od czasu 

do czasu Phoebe pozwalała Keshy śpiewać w utworach, nad którymi pracowała. 

Dziewczyna motywowana przez matkę zaczęła  ćwiczyć swój głos, śpiewając 

w każdej wolnej chwili. Gdy Kesha skończyła siedemnaście lat, rzuciła szkołę. 

Wróciła do Los Angeles i zajęła się muzyką. Wtedy poznała producenta Dr. Luck'a, 

który szukał wokalistki z wyróżniającym się wokalem i własnym stylem. Wspomogła 

swoim śpiewem Paris Hilton w piosence „Nothin in This World”. W 2006 roku 

pochłonięty pracą nad innymi projektami producent zrezygnował ze współpracy 

z dziewczyną, dlatego próbowała nawiązać kontakt z takimi sławami jak David 

Sonenberg czy Prince. Ostatecznie żaden z nich nie pomógł Keshy, która 

w międzyczasie musiała zarabiać jako kelnerka. W 2008 roku ponownie spotkała się 

z Dr. Lukiem. Razem pracowali nad albumem Circus Britney Spears, na którym po raz 

kolejny wspomagała sławną gwiazdę swoim wokalem. W 2008 roku Dr. Luke 

produkował drugą płytę Flo Ridy. Wówczas raper zaproponował, by zaśpiewała partię 

w jednym z jego utworów. Wkrótce uczyniła to pod pseudonimem Kesha. W lutym 

numer  „Right Now” dotarł na szczyt notowania Billboardu, sprzedając się 

w nakładzie 636 tysięcy sztuk w pierwszym tygodniu od premiery, bijąc 

dotychczasowe rekordy sprzedaży singli w formacie cyfrowym. Głos Keshy można 

usłyszeć w jeszcze jednej piosence z płyty R.O.O.T.S. Flo Ridy, „Touch Me”. W lutym 

2009 roku, Kesha z pomocą Dr. Luke'a, podpisała kontrakt z wytwórnią płytową RCA   

Records. Przy pracy nad debiutanckim albumem pomagali jej również Max Martin, 

Benny Blanco i Ammo. Na pierwszy singel z debiutanckiego albumu wybrano utwór 

„Tik-Tok”. Piosenkę wydano 7 sierpnia 2009 roku. Utwór początkowo był 

niezauważalny, długo zajęło mu dotarcie na szczyt muzycznych list przebojów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nashville
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nothing_in_This_World
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Popularność uzyskał dopiero na przełomie lat 2009/2010 zdobywając pierwsze 

pozycje w 11. krajach. Pod koniec 2010 roku, magazyn Billboard ogłosił „Tik Tok” 

najpopularniejszym utworem roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie pokrył się 

pięciokrotnie platyną.        

 

Wkrótce po sukcesie piosenki, 1. stycznia 2010 roku wydała album Animal, 

który otrzymał mieszane recenzje od krytyków, a Metacritic przyznał mu przeciętny 

wynik 54% . Zadebiutował on na pierwszej pozycji w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie i Grecji. Krążek stał się popularny również w Europie i Azji. Do dzisiaj 

sprzedano ponad 2 miliony kopi albumu. Kolejne single- „Blah, Blah, Blah”, „Your 

Love is My Drug” i „Take it Off” nie powtórzyły sukcesu debiutanckiego singla, ale 

umocniły pozycję Keshy na światowym rynku muzyki. Wszystkie trzy dotarły 

do pierwszej dziesiątki oficjalnych list przebojów w Australii, Kanadzie i USA. 

 

W lipcu i w sierpniu, jako support trasy 

koncertowej Last Girl on Earth Tour, odwiedziła razem 

z piosenkarką Rihanną wiele miast Stanów 

Zjednoczonych i Kanady. Podczas MTV Europe Music 

Awards, pokonując Justina Biebera, odebrała nagrodę 

w kategorii „Najlepszy nowy artysta”. W październiku 

ukazał się utwór „We R Who We R” jako zapowiedź 

nadchodzącej reedycji płyty Animal. Singel zadebiutował 

na pierwszej pozycji Billboard Hot 100 w USA i ARIA 

Charts w Australii. Dotarł do drugiego miejsca 

w Kanadzie, a na początku 2011 roku stał się pierwszym 

singlem numer jeden Keshy w Wielkiej Brytanii. EP 

„Cannibal” wydano 19 listopada 2010 roku. Na drugi 

singel promujący reedycję wybrano piosenkę „Blow”, 

która dotarła do pierwszej dziesiątki w Stanach 

Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. 15 lutego 2011 roku wyruszyła w swoją 

pierwszą solową trasę koncertową – Get Sleazy Tour. W planie ma zagrać 80 

koncertów, w tym aż 62 w Ameryce Północnej.18 marca 2011 wydała remix album 

I Am The Dance Commander + I Command You To Dance: The Remix Album. Krążek 

osiągnął dużą popularność dochodząc do najwyższej pozycji Billboard Top Electronic 

Albums. 

Własnoręczny podpis Ka$hy 

 

 

 

Opracowała Wiktoria Winiarska 
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Rozrywka 
 

 

1. W którym miesiącu jest Wigilia. 

2. 1. czerwca. 

3. 23. czerwca. 

4. 11. listopada. 

5. 22. stycznia. 

6. Na początku grudnia (kojarzy się z Mikołajem). 

7. 1. kwietnia. 

8. 14. lutego. 

9. 1. listopada. 

10. 21. stycznia. 
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1. Tyle miesięcy ma rok. 

2. Wpisywana uczniowi za złe zachowanie. 

3. Służy do zapisywania ocen uczniów. 

4. Może być prawa, lewa. Piszesz nią na lekcji. 

5. Najbardziej potrzebny do życia. 

6. Czuwa nad porządkiem w szkole. 

7. Między lekcjami. 

8. Uczeń odpowiedzialny za finanse w klasie. 

9. 45 minut. 

10. Prowadzi lekcje. 

11. Dba o porządek w klasie. 

 

 
 

 

Krzyżówki opracował Krzysztof Szymaniak 
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Trochę kultury!!! 

Matce 
 

Matko moja! Cóż ja mogę powiedzieć?...  
Co ja myślę?... 
Złe żywioły przyszły mnie nawiedzić, 
jak burza na Wiśle. 
 
Zwątpienie? Rozpacz? Zmarła żona? 
Nie! Jestem silny jak dąb. 
O to, co Ty mi dałaś, Matko rodzona, 
będę się bił ząb za ząb! 
 
A jeśli było coś złego, Mamusiu, 
przebacz. 
Jam tak zrobił. Jam tak musiał. 
Przebaczenia, 
nawet matczynego, 
nie trzeba.  

Władysław Broniewski 

Mamusiu moja  

Mamusiu moja, żebyś wiedziała, 
że kocha Cię córeczka mała, 
Kocha i pragnie w serdecznych słowach, 
mamusi swojej zawsze dziękować. 
Za to, że czuwasz nade mną mateczko, 
że mnie usypiasz śliczną bajeczką, 
z tobą mateńko zawsze tak miło. 
Chcę, więc by dobrze zawsze ci było, 
Obejmę mocno mamę za szyję 
i powiem głośno: „Niech sto lat żyje". 

 

 

Opracowała Marzena Maślana 
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Wywiad z Panią Julittą Jusianiec 

 

 Julia Haupe: Czy to Pani wymyśliła akcję 

„Dobra energia dla wszystkich” i w jakim celu? 

 Julitta Jusianiec: „Dobra energia 

dla wszystkich” to hasło pod jakim w bieżącym 

roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W Polsce 

już po raz 22 obchodzimy to święto, chociaż sama 

idea narodziła się w 1969 roku w Stanach 

Zjednoczonych podczas konferencji UNESCO 

poświęconej środowisku naturalnemu. 

Celem imprezy jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Takie proste 

czynności jak: segregacja odpadów, wyłączenia zbędnego oświetlenia czy oszczędzanie 

zużycia wody to nic trudnego, a jak wiele znaczy dla środowiska. 

 Dlaczego organizowane są akcje „Sprzątania Świata”? 

 Akcje „Sprzątania Świata” organizowane są dwa razy w roku na wiosnę i jesienią. 

My w tym roku połączyliśmy tę akcję z obchodami Dnia Ziemi w naszej szkole. Akcja ma 

na celu propagowanie czystości i nie zaśmiecania terenów w mieście. Trzeba przyznać, że 

akcja jest potrzebna, bo wciąż jest wiele terenów zaśmieconych, szczególnie po okresie zimy. 

 Jak szóstoklasiści poradzili sobie ze sprzątaniem świata? 

 Pragnę podziękować naszym szóstoklasistą, za udział w akcji i świetną pracę. 

Sprzątaliśmy teren ścieżki przy ogródkach działkowych i garażach w okolicy ul. Sienkiewicza 

i Słowackiego. Uczniowie uzbierali około 20 worków śmieci, przy czym niektórzy na miejscu 

dokonywali segregacji na szkło i plastik, co było dodatkowym utrudnieniem. Wszyscy 

pracowali z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeby utrzymania terenów 

miejskich w czystości. Pamiętajmy i uczmy innych o tym, że nie należy śmiecić, bo niektóre 

odpady, jak na przykład szkło, plastik lub puszki mogą w środowisku przeleżeć setki lat 

i nie rozłożyć się, a posegregowane i przekazane na recykling mogą nam pomóc oszczędzać 

surowce. 

 

Wywiad przygotowała i przeprowadziła Julia Haupe 
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Wydarzyło się 

 Dnia 23 kwietnia 2012 r. 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 

w Zielonej Górze wzięli udział w zielonym 

korowodzie z okazji Dnia Ziemi. Przeszli 

oni ulicami Zielonej Góry, propagując 

hasła ekologiczne. Tegoroczne hasło 

ogólnopolskich obchodów święta, 

to „Dobra energia dla wszystkich”  

 

  

 Dnia 24 kwietnia 2012 r. naszych 

uczniów odwiedził Pan Tomasz Kowalski - tata 

Jacka - ucznia klasy II b, artysta kabaretowy, 

działający w kabarecie „Ciach”. Nasz gość 

przeczytał zabawne fragmenty dwóch książek 

Renaty Piątkowskiej: „Opowiadania 

z piaskownicy” i „Nie ma nudnych dni”. Pogodne 

i dowcipne opowiadania sprawiły ogromną radość 

naszym uczniom. Po wysłuchaniu fragmentów 

książek dzieci zadały kilka pytań Panu Tomaszowi 

Kowalskiemu. 

Było bardzo miło. Dziękujemy! 

Dnia 19 kwietnia 2012r. 

odbył się wernisaż wystawy naszej 

szkolnej grupy plastycznej „Szalone 

Pędzle”, prowadzonej przez panią 

Renatę Marek. Grupa działa 

pod patronatem Zielonogórskiego 

Ośrodka Kultury. 

 Wystawę „Kwiatowy Raj” 

można oglądać do 11 maja w Galerii 

Młodych w Oddziale dla Dzieci 

WiMBP w Zielonej Górze. 
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Jacek Kowalski - klasa II b zdobył wyróżnienie 

w Lubuskim Konkursie Recytatorskim. Jacek 

zaprezentował wiersz Tomasza Plebańskiego 

„W kurniku”.  

 Organizatorem konkursu był Zielonogórski 

Ośrodek Kultury. 

 

 

 Luiza Niemczynowska - 

klasa III a zdobyła pierwszą 

nagrodę w konkursie „Świąteczna 

kartka na Wielkanoc” Kartka 

Luizy  została wybrana przez 

Komisję Konkursową spośród 80 

nadesłanych prac. 

Konkurs zorganizowała Regionalna 

Telewizja Lubuska oraz firma 

PGNiG. 

Gratulujemy! 

28 marca redaktorzy Głosu 

Szóstki udali się do Zespołu 

Edukacyjnego nr 3 w Zielonej 

Górze, po odbiór nagrody, którą 

zdobyli w konkursie na gazetkę 

szkolną. Młodych redaktorów 

bardzo miło przyjęto słodkim 

poczęstunkiem. Po wręczeniu 

nagród wzięli udział w warsztatach 

dziennikarskich, które prowadził 

Pan Leszek Kalinowski – redaktor 

„Gazety Lubuskiej”. 

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz połamania pióra. 
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 Müle an Lindeberg 1909 r. 

Młyn na Lipowym Wzgórzu 1909 r. 

Widok na czapę młyna ul. Chopina 2012 r. 

Historia zielonogórskiego młyna 

 

Charakterystyczny dla okolic Zielonej Góry murowany wiatrak typu 

holenderskiego, przetrwał na niemieckich pocztówkach do dziś. Gdyby nie one, 

pewnie nikt by nie wspominał o tego typu budowlach w winnym grodzie. 

Do dzisiejszych czasów nie przetrwały ani te proste, drewniane, ani ten murowany, 

a było ich około dziesięciu. Zbudowano go w 1811 roku na tzw. Lipowym Wzgórzu 

(Lindenberg), które było otoczone winnicami.  

Ten nie jedyny w Zielonej Górze, a w zasadzie w Grünberg’u, wiatrak 

holenderski charakteryzował się nieruchomym, masywnym i murowanym korpusem 

o podstawie wieloboku, na którym umocowana była obracana na łożysku bryła 

dachowa ze śmigłami. Pozwalało to łatwiej dostosować śmigła wiatraka do kierunku 

wiatru. Na czapie umieszczony był wiatraczek po przeciwległej stronie w stosunku 

do dużych skrzydeł. Wiatraczek za pomocą przekładni regulował samoczynnie 

ustawienie czapy wraz z dużymi śmigłami w stosunku do wiatru. Czapa poruszała się 

na żeliwnych rolkach posuwających się po żeliwnym pierścieniu umocowanym 

na nieruchomej części wiatraka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amig%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr


Głos Szóstki 

kwiecień 2012 

 

11 | S t r o n a  
 

W klasycznym wiatraku typu holenderskiego kopuła obraca się. 

We współczesnej rekonstrukcji nie jest to możliwe, ale skrzydła (których jeszcze nie 

ma) podobno będą pracować. Dziś znajduje się w nim, a raczej w jego rekonstrukcji, 

klatka schodowa do prywatnego biurowca zielonogórskiego biznesmena, który 

na własny koszt postanowił odbudować „holendra”. Warto dodać, że pan Jarosław 

Owsiany zrekonstruował wiatrak w 200. rocznicę jego prawdziwych narodzin. Fakt 

ten potwierdza kronika Johna. Autor odnotował pod datą 1811: „Już w 1798 r. 

właściciele folwarku Rothstocka, znajdującego się nieopodal Spitalgasse 

(ul. Moniuszki), rozpoczęli budowę nowego młyna, gdyż istniejących 8 młynów 

rzecznych nie było w stanie sprostać potrzebom miejscowych dostawców zboża. 

Tak więc w 1804 r. przy drodze wiodącej na ich folwark wybudowano dwa młyny, 

kolejnym był Lohmühle wzniesiony w 1810. W 1811 r. wystawiono następne dwa 

młyny oraz dwa wiatraki: jeden przy Mühlwege (ul. Krakusa), a drugi przy 

Lindenberge (ul. Chopina). Ostatni został wybudowany na wzór holenderski”. 

  

 

 

Sam wiatrak ma dziś 13 m wysokości i został obłożony pociętymi cegłami 

z rozebranej, XIX-wiecznej stodoły. 

Z zachowanych planów wynika, że u ośmiokątnej podstawy miał prawie 

9 metrów szerokości. Gdyby dziś postawić go na ulicy Chopina, to by się na niej nie 

zmieścił. Tuż obok, od strony szkoły, stał parterowy dom młynarza, a w 1872 roku 

z tyłu dobudowano stajnię. Właściciel „holendra” miał też swoją prasę do tłoczenia 

winogron. W 1853 roku wiatrak należał do radnego Samuela Beckmana. 30 lat 

później, w 1884 roku, przeszedł na własność Paula Bretschneidera, w którego rodzinie 

Początek XX wieku. Archiwum Ziemi Lubuskiej Widok współczesny. 2012 r. 
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pozostał aż do 1945 roku. Ostatni wpis w księdze katastralnej działki przy 

Lindeberg 10 uczyniono w 1938 roku, kiedy właścicielką obiektu została panna 

Martha Bretschneider. Wtedy pozbawiony był już skrzydeł i bardziej przypominał 

basztę niż wiatrak. Tak zresztą „pozostało” do dziś. 

Jednak to nie Lipowe Wzgórze było rejonem, gdzie stawiano najwięcej 

wiatraków. Jeszcze w 1800 roku w samym mieście było tylko jedno takie urządzenie. 

W latach późniejszych ich liczba wzrastała. Według kronikarza Johana Johna, 

pierwszy wiatrak w Zielonej Górze wybudowano dopiero w 1798 roku. Stanął na An 

der Latt wiese, czyli na tyłach wytwórni szampana Gremplera przy Hospitalstrasse 

(obecnie ulica Moniuszki). Większość wiatraków znajdowała się w zachodniej części 

miasta, bo przeważnie stamtąd wiał wiatr. Na planie Zielonej Góry z 1871 roku widać 

trzy tego typu obiekty. To rejon dzisiejszej alei Zjednoczenia i ulicy Dąbrówki. 

Na planach z XX wieku pojawił się jeszcze jeden wiatrak w okolicach dzisiejszej ulicy 

Wiśniowej i ulicy Powstańców Warszawy.  

Na koniec prezentujemy fragmenty dwóch na pozór bliźniaczych pocztówek, 

na których przypadkiem uchwycono działanie obrotowej czapy zielonogórskiego 

wiatraka holenderskiego. 

Obydwie przedstawiają plac cesarza Wilhelma I (dziś Plac Bohaterów 

Westerplatte). Pierwsza pochodzi z lat 1915 – 1920, druga 1930 – 1939, choć wzrost 

drzew wskazuje na mniejszą różnicę lat. Na pierwszej kierunek wiatru zdradza tylko 

położenie czapy wiatraka, na drugiej kształt chmur, dym z komina i oczywiście 

wiatrak. 
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone od 2004 r. 

Obchodzone jest między świętami: 1. maja– Świętem Pracy i 3. maja - Świętem Konstytucji 

3. Maja. Senat RP w uchwale z dnia 12. lutego 2004 r. ustanowił dzień 2. maja Świętem Orła 

Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jednocześnie 2. maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje 

patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2. maja 

2009 r. ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę 

z przygotowanych wcześniej i równocześnie uniesionych 

parasolek. Była to prawdopodobnie największa utworzona 

flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi
.  

Oprócz Polski, święto 

własnej flagi obchodzi się również w licznych innych 

krajach, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, 

Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, 

na Litwie i w Chinach . 

 
Opracowała Marzena Maślana 

Konstytucja 3. maja została uchwalona 3. maja 1791 roku. Jest to ustawa regulująca 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 

3. maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 

nowoczesną, spisaną konstytucją. 

Została ustanowiona przez sejm. Zaprojektowano ją w celu zlikwidowania obecnych 

od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. 

Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną 

państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła 

zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed jej przyjęciem pozostawiało sejm 

na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony – mógł 

unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja ta miała wyprzeć istniejącą 

anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. 

W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. 

Przyjęcie Konstytucji 3. maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Podczas wojny w jej obronie, Polska zdradzona przez 

swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium 

Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem polskich 

magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Po utracie niepodległości 

w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem 

dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą 

i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 

Obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg 

ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793), 

aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły 

i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne
.
 

Opracowała Natalia Hardel 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1791
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1787
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_wolno%C5%9B%C4%87_szlachecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszcza%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska_1792
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przymierze_polsko-pruskie_1790
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_II_Pruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_targowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potocki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_grodzie%C5%84ski_%281793%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodno
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1793


Głos Szóstki 

kwiecień 2012 

 

14 | S t r o n a  
 

19 maja przypada VIII Dzień Dobrych Uczynków. Dzień ten jest świętem 

społecznych, bezinteresownych działań, którego przewodnim hasłem jest „dobre uczynki dla 

ludzi, zwierząt i środowiska”. 

Do tej pory w akcję zaangażowało się kilkaset szkół i organizacji z całej Polski. 

Planują one zbiórki zabawek, książek, upominków dla domów dziecka, domów pomocy 

społecznej, świetlic środowiskowych, organizują dla tych miejsc różnorodne występy 

i niespodzianki. Przygotowywane są akcje sadzenia Drzew Dobrych Uczynków, akcje 

sprzątania, zbiórki surowców wtórnych czy pomocy schroniskom dla zwierząt. Są także 

organizowane uliczne akcje rozdawania dobrych życzeń, uśmiechów. Jedną ze zgłoszonych 

propozycji jest: „powiemy swoim bliskim, że są dla nas ważni”. 

Przy tegorocznych obchodach VII Dnia Dobrych Uczynków szczególnie zachęcamy 

dzieci i młodzież do włączenia się w akcję „Surowce dla Zwierząt”, której celem jest realna 

pomoc bezdomnym kotom i psom! Poprzez zbiórkę surowców wtórnych w swojej placówce 

i przeznaczenie nam dochodów z tej akcji pomagasz bezpośrednio w leczeniu chorych, 

bezpańskich i potrzebujących zwierzaków! Więcej informacji można uzyskać na stronie 

www.FundacjaArka.pl 

 

Opracowała Wiktoria Bogucewicz 

 

 

  
 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest Beneficjentem Funduszu Małych 
Projektów Euroregionu „Sprewa - Nysa – Bóbr” i Euroregionu „Neisse e. v.”. 
 W 2012 roku realizujemy projekt pod nazwą „Warsztaty ekologiczne” w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.      
Współpraca dotyczy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze  oraz Park - Mittelschule 
w Zittau.   
 Centralnym punktem współpracy są warsztaty ekologiczne dla uczniów obu szkół, 
które odbędą się w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Przylepie k/ Zielonej Góry, 
w dniach 07. 05 - 14. 05. i 14. 05. – 21. 05. 2012 r. 
 Podstawowym celem Warsztatów jest propagowanie różnych form zachowań 
proekologicznych jako podstawę zrównoważonego współżycia człowieka ze środowiskiem, 
nawiązywanie relacji koleżeńskich oraz pokonywanie barier językowych między uczniami obu 
szkół poprzez wspólne zajęcia ekologiczne, sportowe, językowe. 
 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. 
Serdecznie zapraszam. 

 

 

http://www.fundacjaarka.pl/
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