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Z życia szkoły

Na okładce:
Prezentacje projektów

edukacyjnych

2

66grudnia ww naszej szkole oprócz
„prawdziwego” Mikołaja, z któ-
rym było można sobie zrobić

zdjęcie,  aniołki w asyście diabła rozda-
wały słodycze. Od pięciu lat dzień ten
organizowany jest przez Samorząd
Uczniowski i nazwany  jest Dniem
Czerwonej Czapeczki. W szkole domi-
nował przepiękny kolor czerwony (znaj-
dujący się na czapeczkach z białym
pomponikiem), ozdabiający urocze
uczniowskie i nauczycielskie główki.

Wszystkim dopisywały
świetne humory i towa-
rzyszył świąteczny na-
strój.  5 grudnia  Rada Sa-
morządu Uczniowskiego
w holu głównym szkoły
przyozdobiła tradycyjnie
piękny świerk ofiarowany
przez Nadleśnictwo Kol-
budy. Ogromnie dziękuje-
my. Samorząd Uczniow-
ski składa podziękowania

także  Radzie Rodziców za pięknie za-
pakowane słodkości.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau

OOdd 5-7 grudnia uczniowie klas
trzecich gimnazjum uczestni-
czyli w próbnym egzaminie

gimnazjalnym.
Podczas  dwóch pierwszych dni egza-

min odbywał się w warunkach prawie
identycznych jak te, które będą w kwiet-
niu w czasie egzaminów zewnętrznych.
Trzeciego dnia, podczas egzaminu z ję-
zyka obcego, uczniowie pisali w salach
lekcyjnych. Na początku stycznia wszy-
scy znali już swoje wyniki. Ponieważ
nie zawsze były one zadawalające, trze-
ba poświęcić czas na powtórzenie i
utrwalenie materiału.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy
powodzenia podczas egzaminu w
kwietniu.

Pani Marzenna Seroczyńska

PRÓBNY EGZAMIN
GIMNAZJALNY

OOd 8 do 10 grudnia 2017 r. kolejny
raz braliśmy udział w weeken-
dzie z nauką we Władysławowie.

Tym razem były to "Lekcje myślenia".
Uczestnikami wyjazdu
byli Jakub Woźniak z
kl. 2d i Miłosz Smolar-
czyk z kl. 3e, których
opiekunem była p. Ma-
rzenna Seroczyńska.

Tak jak mie-
siąc temu i ten
wyjazd został
zorganizowa-
ny w ramach
programu Zdolni z Pomorza, re-
alizowanego przez Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdań-
sku. Sponsorem wyjazdu był
Grupa LOTOS S.A., partner pro-
gramu od kilku lat. Ogółem w
weekendzie wzięło udział 50
uczestników - uczniów i ich na-

uczycieli. W losowo do-
branych,  trzyosobowych
grupach rywalizowali w
trzech dziedzinach: łami-

główki matematyczne, szachy i szyfry.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy.
Nasi uczniowie znaleźli się wśród sześciu
wyróżnionych drużyn. Jakub wraz z dru-

żyną zajął I
miejsce, nato-
miast Miłosz - V.
Serdeczne gratu-
lacje dla chłop-
ców. W trakcie
wyjazdu mieli-
śmy również
okazję do nawią-
zania nowych
znajomości z

uczniami innych szkół naszego woje-
wództwa. Wyjazd sprawił nam ogromną
radość i pozwolił poszerzyć zdobyte wia-
domości i umiejętności. Mamy nadzieję,
że dzięki sponsorom uda nam się jeszcze
wiele razy skorzystać z tej formy zdoby-
wania wiedzy.

Pani Marzenna Seroczyńska

LEKCJE MYŚLENIA

Dzień Dzień 
CzerwonejCzerwonej
Czapeczki -Czapeczki -

MIKOŁAJKIMIKOŁAJKI

1616grudnia 2017 r. w kolbudz-
kim GOK-u odbyły się ja-
sełka organizowane przez

Szkołę Muzyczną i ZKPiG w Kolbu-
dach. Naszą szkołę reprezentował ze-

spół taneczny. Dziewczęta tańczyły do
muzyki Piotra Czajkowskiego z baletu
"Dziadek do orzechów".

Pani Anna Artemiuk-Zięba

Muzyczne jasełka
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20grudnia
dzieci z
klas 0-III

obejrzały jasełka
"Dzieciąteczko ma-
leńkie", przedstawio-
ne przez uczniów kl.
Ic, Id oraz IIb. Jaseł-
ka wigilijne, składa-
jące się z trzech ak-
tów, pokazały polską tradycję Bożego
Narodzenia, poprzedzonego dniem wi-

gilijnym. Aktorzy przenieśli nas naj-
pierw w klimat przedświątecznych przy-
gotowań, które mają miejsce w każdym

domu, a później w na-
strój kolacji wigilijnej,
zgodnej z polską tradycją
świąteczną. Ostatni akt
jasełek ukazał widzom

rodzinne piel-
grzymowanie do
stajenki betle-
jemskiej. Całość
zakończyła się
radosnym kolę-
dowaniem wszyst-
kich uczest-
ników jase-
łek.

Na przedstawienie przybyli goście
- uczniowie filii naszej szkoły w
Buszkowach, a na występ popołu-
dniowy - rodzice aktorów.

Pani Beata Bretes

•••••

22grudnia uczniowie kla-
sy VIe przedstawili ja-
sełka pt."Wigilia Bo-

żego Narodzenia". Głównym przesła-
niem przedstawienia było pytanie: Czy
jestem gotowy zapomnieć o choince i
znajdujących się pod nią prezentach,

a dostrzec osoby samotne, chore i po-
trzebujące pomocy? Czy wyszedłbym

z komfortowej sytuacji i zaprosiłbym
ich do swojego domu na wieczerzę wi-
gilijną? 
Uczniowie przebrani za kolędników

przedstawili również  często niedo-
cenianą  formę rodosnego, wesołe-
go i wspólnego  przeżywania świąt
Bożego Narodzenia, czyli kolędo-
wanie. Przebrani za diabły, anioły,
Józefa,  Maryję itd. w humory-
styczny sposób ukazali swoje zale-
ty i wady. Jasełka zainteresowały
odbiorców tych młodszych i trochę
starszych.

Pani Żaneta Wisowata

• 13 grudnia 2017 •
Bardzo szczęśliwy

święty Mikołaj

TTym razem in-
strumenty pre-
zentowała klar-

necistka Klaudia Kulni-
kowska, głosy: sopran
Magda Chmielecka, a
baryton Robert Hen-
ning. Na pianinie
akompaniowała Alek-
sandra Bieg-Piaseczna,
a koncert prowadziła
jak zwykle Barbara Żu-
rowska-Sutt. Wysłucha-

liśmy arii z opery Gaeta-
na Donizettiego „Don
Pasquale”, koncertu
klarnetowego (frag-
ment) Karola Kurpiń-
skiego, Jana Straussa
„Marsza Radeckiego”.
Piosenki: „Rodzinna
herbatka”, „Dzwonki
sań” i „Pozdrowienie” wprowadziły nas
w tę szczególną atmosferę świąt, a kolę-
dy, świeca i Mikołaj przybliżyły te

chwile jeszcze bar-
dziej. Szkolna publicz-
ność zostawiła miłe
wrażenia na artystach,
co wyrażone zostało
we wpisie do kroniki
koncertowej.

• 10 stycznia 2018 •
Start, 

karnawał 
czeka

JJak przystało
na koncert
karnawałowy

zabrzmiały walce:
wiedeński i an-

gielski w wykonaniu pianisty Marka
Jeńskiego. Wraz z panem Robertem Ja-
kubcem (trąbka) i gitarzystą wykonano
repertuar lekki i taneczny – bossanowa,
samba, cza-cza, bambino jazz. Serca
uczniów podbiła piosenka  „Co ty na to
– bo ja na to jak na lato” w wykonaniu
pana Roberta i pani Izy. 

Pani Anna Artemiuk-Zięba

K O N C E R T YK O N C E R T Y

Jasełka •2017•
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WWFilharmonii Bałtyckiej w
Gdańsku odbyła się uroczy-
stość wręczenia Stypendiów

Marszałka Województwa Pomorskiego
na rok 2017/18 w ramach Pomorskiego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Jest nam niezmiernie miło, że Komisja
Stypendialna po raz kolejny nagrodziła
uczniów i absolwentów ZKPiG w Kol-
budach.

Oto nasi stypendyści:
1. WOŹNIAK JAKUB
2. SUJKA MICHAŁ
3. SMOLARCZYK MIŁOSZ
4. SZWICHTENBERG WERONIKA
5. ORDOWSKA SARA
6. PRZYTARSKA  ANNA
7. PŁOTKA AGATA
8. BYCZKOWSKA JULIA
9. GULGOWSKA DARIA

10. ŻWIRBLIŃSKA ZOFIA
11. WDOWICZ JAKUB
12. SŁOWIK ALEKSANDRA
13. ŚREDZIŃSKA JULIA
14. OSTASZEWSKI MICHAŁ
15. TRALEWSKI CEZARY
16. GROT MIRIAM
17. OBRYCKI CYPRIAN
18. RUTKOWSKA ZOFIA

Gratulujemy stypendystom, rodzicom 
i nauczycielom!

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJ. POMORSKIEGO
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1818stycznia odbył się bal kar-
nawałowy dla kl. O-III SP.
Dzieci zaprezentowaly się

we wspaniałych i kolorowych przebra-
niach. Bawiły się przy tanecznej muzy-
ce i żal im było opuszczać salę, gdy za-
bawa dobiegła końca.

Pani Beata Bretes

1919stycznia odbyła się w na-
szej szkole dyskoteka kar-
nawałowa zorganizowana

przez Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej. Ponad dwugodzinny ma-
raton tańca, śmiechu i radości sprawił,
że uczestnicy na długo go zapamiętają.
Konkursy, które prowadziła Rada Sa-
morządu dostarczyły sporo emocji. By-
ło gwarno i kolorowo, gdyż niektórzy
uczniowie przyszli w ciekawych prze-
braniach. Panował wspaniała atmosfe-
ra. Muzyka była świetna, tak więc
wszyscy bawili się wyśmienicie. 
Fotorelacje na str. 11-12.

Pani Małgorzata Gańska-Seelau

2222stycznia  w klasach zero-
wych odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia

Babci i Dziadka. Dyrektor szkoły pan
Robert Aszyk wraz z nauczycielami
ciepłymi słowami witał szacownych
gości, składając im serdeczne życze-
nia. Goście ze wzruszeniem podziwiali

występy dzieci, które zaprezentowały
"Koncert kolęd i pastorałek". Po za-
kończeniu części artystycznej wnuczę-
ta obdarowały swoich bliskich przygo-
towanymi upominkami i zaprosiły na
słodki poczęstunek. Był to dzień pełen
miłości, uśmiechu, wzruszeń i radości.

Pani Agata Wiśniewska

88stycznia po raz drugi w tym roku
szolnym odbyły się  zielone lek-
cje, czyli pasjonujące spotkania

z ptakami: sową płomykówką, jastrzę-
biem i sokołem. Tym razem inna grupa
uczniów mogła  dowiedzieć się, jaką
rolę te ptaki spełniają w przyrodzie, a
nawet dotknąć ich. Wszyscy byli za-
chwyceni nie tylko bezpośrednim kon-
taktem, ale również faktem, jak wiele
potrafią te ptaki. Pani Beata Bretes

WWniedzielę 14 stycznia odbył
się 26.  Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Centrum  imprezy, którą  przygotowali i
prowadzili członkowie młodzieżowych
organizacji: Wo-
lontariatu, Mło-
dzieżowej Rady
Gminy i Samorzą-
du Uczniowskie-
go, od początku
do końca znajdo-
wało się w naszej
szkole. Od rana 25
wolontariuszy
zbierało pieniądze
do  charakterystycznych puszek, wrę-
czając darczyńcom czerwone serduszka.
Uzbieraliśmy 22511,60 zł. i osiągnęli-
śmy kolejny rekord. Popołudniową im-
prezę w bloku sportowym otworzyli
przedstawiciele władz gminy – wójt pan
Leszek Grombala i przewodniczący Ra-
dy Gminy pan Wiesław Rusiecki   oraz
gospodarz  - dyrektor szkoły pan Robert

Aszyk.  Do uświetnienia Finału z krótki-
mi programami artystycznymi włączyły
się dzieci i młodzież oraz opiekunowie z
przedszkola i szkoły  w Kolbudach,
szkół w Bielkówku, Lublewie i Pręgo-
wie, niepublicznej szkoły muzycznej,
studia tańca „Latino Cafe” i „Enzym”,
zespołów „Mini Max” i „Combo” oraz
sportowcy z pokazami  taekwon – do.
Wolontariusze z klubu „Nadzieja”  przy-
gotowali słodką kawiarenkę a strażacy z

OSP grochówkę. Gwiazdą tegorocznego
Finału był Jacek Kawalec, znany aktor
teatralny, filmowy, dubbingowy, prezen-
ter i konferansjer, który śpiewał hity Joe
Cockera.  Imprezę zakończyły pokazy
sztucznych ogni na szkolnym placu ape-
lowym „Światełko do Nieba”.
Fotorelacja na str. 9-10.

Pani Izabela Frączek

DDrodzy uczestni-
cy i przyjaciele
akcji Góra Gro-

sza, pragnę poinformo-
wać, że w tym roku ze-
braliśmy znaczącą kwotę
w wysokości 437,85 zł.
Dziękuję wszystkim za-

angażowanym w akcję osobom - dar-
czyńcom, wychowawcom, osobom po-
magającym w przeliczaniu siedemnastu
tysięcy monet, w szczególności p. D.
Głośnickiej i p. A Moskal.

Pani Anna Kwidzińska

26.  Finał26.  Finał
W O Ś PW O Ś P

GÓRAGÓRA
GROSZAGROSZA
XVIII edycjaXVIII edycja

Bale karnawałowe

Zielone lekcje

Dzień Babci i Dziadka



Z życia szkoły

6

RRok szkolny 2017/2018, to ostat-
ni, w którym uczniowie klas
drugich gimnazjum realizowali

projekty edukacyjne.
W październiku 2017 roku uczniowie
dobierali się w grupy projektowe, wy-
bierali temat i opiekuna. W następnych
miesiącach przygotowywali swoje pro-
jekty.
26 stycznia br. podczas Dnia Patrona

klasy 7 sp, 3 gimnazjum i nauczyciele
mieli możliwość obejrzenia prezentacji.
Mogliśmy między innymi być świadka

mi wspaniałych doświad-
czeń chemicznych, do-
wiedzieć się ciekawych
rzeczy o Wielkiej Bryta-

nii, poznać smaki świata
czy łyknąć trochę muzyki
lub mody, poznać historię
wielu drużyn piłkarskich.
Wszystkie prezentacje były
bardzo ciekawe a ucznio-
wie stanęli na wysokości
zadania. 
Fotorelacja na str. 13.

Panie Urszula Klimek 
i Marzenna Seroczyńska

2323stycznia uczniowie klas
pierwszych zostali przyjęci
do grona czytelników na-

szej biblioteki. Odbyły się dla nich spe-
cjalne lekcje biblioteczne, na których to
uczniowie poznali bibliotekę, zasady
wypożyczania książek i korzystania z
kącika czytelniczego. Oglądając przed-
stawienie,  przygotowane przez klasę III
d pod opieką p. Beaty Klinkosz, pierw-
szaki przypomniały sobie niektóre zna-
ne już im postacie bajkowe, np. Kop-
ciuszka, Czerwonego Kapturka  czy Ko-

ziołka Matołka. Nauczyły się krótkie-
go wierszyka oraz rozwiązywały za-
gadki. Dodatkową atrakcją uroczysto-
ści była możliwość obejrzenia wysta-
wy zakładek z bogatej kolekcji p. Ani
Kwidzińskiej. Na zakończenie dzieci
mogły po raz pierwszy samodziel-
nie  wybrać i  wypożyczyć  książeczki
ze zbiorów naszej biblioteki. Na pa-
miątkę  otrzymały zakładki wraz z
pouczeniem jak należy szanować
książki i o nie dbać.

Pani Urszula Zwarra

Prezentacje projektów edukacyjnychPrezentacje projektów edukacyjnych

P a s o w a n i e  n a  c z y t e l n i k a

Wostatnim dniu pierwszego se-
mestru, 26 stycznia, obcho-
dziliśmy Dzień Patrona na-

szej szkoły. Mariusz Zaruski towarzy-
szył nam od samego rana. Reprezentanci
klas brali udział w głównym konkursie,
a zespoły klasowe wraz z wychowawca-
mi pozostawali w klasach. Najpierw
uczniwie zapoznali się z najważniejszy-
mi informacjami z życia i działalności

Patrona, aby następnie wypełnić test
przygotowany przez panią A.Artemiuk-
Ziębę. Pytania były trudne i szczegóło-
we, jednak uczniowie poradzili sobie
doskonale. Kolejnym zadaniem było
wykonanie plakatu lub gazetki klasowej
– efekty współpracy były zaskakujące.
Zobaczcie sami!

Pani Magdalena Godecka

DZIEŃ PATRONADZIEŃ PATRONA



Olimpiada wiedzy
Wyniki szkolnego konkursu "Olimpia-
da wiedzy":
1. Paulina Kwoczko kl 0b
2. Aleksandra Dłuska kl 0b
3. Olivier Górniak kl 0b
4. Adrian Wargacki kl 0a
5. Leon Kwiatkowski kl 0a
6. Gabriel Kibort kl 0a
7. Antoni Kędzierski kl 0b
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu. 

Panie Patrycja Wrycza
i Agata Wiśniewska

Konkurs 
ortograficzny

Wyniki konkursu ortograficznego klas
drugich SP:
I miejsce - Adam Dawidowski kl.2b
II miejsce -Hanna Masiak kl.2a
III miejsce -Nadia Radecka kl.2a
Wyróżnienie - Jan Łata kl.2a
Adam i Hania będą reprezentować naszą
szkołę w wojewódzkim konkursie orto-
graficznym w Gdańsku, który odbędzie
się 24 stycznia. Gratuluję zwycięzcom!

Pani Małgorzata Głomska

Konkurs „Kolęd 
i Piosenek Zimowych

w jęz. angielskim”

ZZprzyjemnością pragnę ogłosić
wyniki konkursu „Kolęd i Piose-
nek Zimowych w języku angiel-

skim”.
I miejsce otrzymał zespół w składzie:

Antonina Bielewicz, Natalia Ignero-
wicz, Alicja i Zofia Maruszak oraz
Kamila Kowalska z klasy 5c.
II miejsce zespół w składzie:
Julia Barwińska, Joanna Czarnowska,
Agnieszka Gałan, Blanka Szwichtenberg
oraz Marta Dawidowska  z klasy 5c.
III miejsce zespół w składzie: 
Kinga Krajewska, Kinga Lizakowska,
Amelia Krzymowska  z klasy 5c.
Gratuluję wszystkim uczestnikom.

Pani Gabriela Rusiecka

Konkurs
mitologiczny

WWpiątek 19 stycznia odbył się
szkolny konkurs mitologicz-
ny dla  klas piątych. Była to

już kolejna edycja, w której uczestnicy
rozwiązywali test wyboru, rysowali
drzewo genealogiczne antycznych bo-
gów, przyporządkowywali atrybuty i
kompetencje poszczególnym mieszkań-
com Olimpu. Najwięcej emocji, jak za-

wsze, budziły wcześniej wybrane drogą
losową i przygotowane przez uczniów
scenki o starożytnych bohaterach – w
formie dramy o Prometeuszu i Syzyfie i
pantomima o Heraklesie. Pomysłowość
w doborze rekwizytów i bogata sceno-
grafia spodobały się jury, które po zsu-
mowaniu punktów, przyznało I miejsce
klasie VB. Wszyscy
uczestnicy mitolo-
gicznych potyczek
otrzymali dyplomy i
słodkie upominki
ufundowane przez Ra-
dę Rodziców.

Panie Anna Brych i
Izabela Frączek

Konkurs 
fotograficzny

Wyniki konkursu fotograficznego "Ży-
cie codzienne naszych babć i dziad-
ków"
I miejsce - Karolina Gronkowska VIa
II miejsce - Zofia Bonar IVe
III miejsce - Zuzanna Kujawa IVe, 

Izabela Strumska IVe
wyróżnienia- Zuzanna Lachowicz VIe,

Anna Hiller VIb
Panie Aleksandra Morawska, 

Hanna Klamrowska i Urszula Sychta

„Cicho szumi wiatr
w leszczynach”

1111stycznia 2018 r. w stołówce
szkolnej miała miejsce wy-
jątkowa impreza literacka.

Odbyło się uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu „Cicho szumi wiatr

w leszczynach”. Było ono po-
łączone z prezentacją dziewię-
ciu wyróżnionych utworów-
wierszy i opowiadań. Młodzi
twórcy snuli  swoje wietrzne
opowieści przed panem dyrek-
torem, nauczycielami, rodziną,
koleżankami i kolegami. Auto-
rom udało się przełamać tremę
i najlepiej jak potrafili zapre-
zentować własne teksty.

Uczniom utalentowanym literacko to-
warzyszyli uczniowie utalentowani mu-
zycznie. Muzycy, mimo że stanowili tło,
okazali się niezbędni, gdyż wspaniale
uzupełnili prezentowane utwory i  dzię-
ki nim występów słuchało się naprawdę
przyjemnie. Na szczególną uwagę za-
sługuje Urszula Koralewska z klasy 2f
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gimnazjum, która samodzielnie skom-
ponowała interpretacje muzyczne do 3
tekstów. 
Zachęcamy wszystkich młodych twór-

ców do szukania możliwości prezentacji
swoich utworów, gdyż nie ma nic gor-
szego jak pisanie do szuflady.

Panie Aleksandra Morawska, 
Hanna Klamrowska i Urszula Sychta

Mecze matematyczne

1919.01.2018 w naszej szkole
odbył się, ostatni z rundy
eliminacyjnej, mecz mate-

matyczny. Naszymi rywalami byli gim-
nazjaliści z gimnazjum w Żukowie.
Wcześniej zmierzyliśmy się z drużyna-
mi z Kowal 29.11.17  na wyjeździe i
Trąbek Wielkich 14.12.17 w naszej
szkole. Niestety dwa poprzednie mecze

nasza drużyna przegrała. Podczas ostat-
niego dopisało nam szczęście i wygrali-
śmy 36:33. Ta edycja była ostatnią dla
gimnazjalistów i niestety w przyszłym
roku nie  będziemy mogli zmierzyć się
podczas kolejnych zmagań.
W trakcie meczów naszą szkołę repre-
zentowały następujące osoby:
1. Jakub Woźniak kl. 2d 

- kapitan drużyny
2. Anna Przytarska kl. 3f
3. Weronika Szwichtenberg kl. 2e
4. Dawid Błaszkowski kl. 3c
5. Szczepan Buśko kl. 3e
6. Natalia Klesińska kl. 2c
7. Andrzej Kobierzyński kl. 3e
8. Jeremi Lewandowski kl. 3c
9. Jakub Michalski kl. 3c
10. Michał Ostaszewski kl. 2e
11. Miłosz Smolarczyk kl. 3e
12. Michał Sujka kl. 3a
13. Mikołaj Wróblewski kl. 3e

Niestety nie udało nam się awansować
do ćwierćfinałów, ale spotkania i same
mecze były dla nas wspaniałą zabawą z
matematyką. Będziemy jeszcze uczest-
niczyć w rundzie finałowej, w gmachu
Uniwersytetu Gdańskiego, jako kibice.

Pani Marzenna Seroczyńska

„Wiem, co jem”

1818.01.br. odbył się szkolny
etap konkursu ekologiczno-
żywieniowego "Wiem, co

jem" dla uczniów klas 7 i 2,3 gimna-
zjum.Zwycięzcami zostali 
I miejsce Konrad Jakusz 3F
II miejsce Zofia Rutkowska 3A
III miejsce Michał Ostaszewski 2E
Gratulujemy!

Panie Anna Winnicka
i Dorota Zielińska

TTuż przed feria-
mi 24 stycznia
br. po raz XIII

zostały przyznane i
wręczone nagrody laure-

atom gminnego konkursu
„Bądź widoczny na dro-

dze!“. Konkurs był skierowany
do uczniów klas I - II i III - IV szkół
podstawowych gminy
Kolbudy. Jego celem
jest propagowanie
działań z zakresu po-
prawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a
zwłaszcza przypo-
mnienie dzieciom o ro-
li i znaczeniu noszenia
elementów odblasko-
wych, dzięki którym są
widoczne z dużej odle-
głości dla kierujących
pojazdami. 
Organizatorami konkursu byli: ZKPiG
w Kolbudach oraz Pomorski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Gdańsku. Nagro-
dy wręczyli  pan Arkadiusz Mańkow-
ski z PORD oraz dyrektor ZKPiG w
Kolbudach pan Robert Aszyk. Nagrody
otrzymali:

• w kategorii klas I - II
I miejsce:
Hanna Klein kl. I D
II miejsce:
Jan Łata kl. II A
III miejsce:
Krystian Lejkowski  kl. II A
Wyróżnienie:

Szymon Richert kl. II A

W kategorii klas III —IV:
I miejsce:
Zuzanna Cherek kl. III A
II miejsce:
Maciej Kamiński kl. IV B
III miejsce:
Amelia Lizakowska kl. III A

Wyróżnienia:
Malwina Kołaczyńska kl. III B, 
Błażej Obrycki kl. IV B, 
Natalia Formela kl. IV B. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!
Panie Mirosława Szenkin-Chmielewska 

i Anna Artemiuk-Zięba 

„Bądź widoczny na drodze!“
KONKURS Z BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
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AAstunt performer is a person who
works as an actor’s double.
Usually the work involves gre-

at risk. You see a stunt performer’s work
when you watch your favourite films.
When the bad guy falls from a cliff or
the hero escapes an explosion, you’re
probably watching a stunt performer –
one of the invisible heroes putting the
‘action’ into action films.
This is a high-risk job. Film directors
use safety nets to catch villains and the-
re is plenty of water ready to put on bur-
ning vehicles, but it is impossible to

avoid all risks.
Some Hollywood actors started as stunt
performers. Jackie Chan did stunts in
Chinese martial arts films before he be-
came an actor. In Minority Report and
Mission Impossible,  Tom Cruise did a
lot of his own stunts too.

Stunt performers need to be fit,
strong and not afraid of getting hurt.
They also need to have a speciality.
This can be anything, from vehicles
to dangerous animals.
Taking of animals, not all stunt per-
formers are human. Sometimes a di-
rector needs a swimming dog or a
jumping cat. The film world is full of
animal actors and their stunt do-
ubles.

Glossary:
Stunt performer – kaskader
Risk – ryzyko
Director – reżyser 

Ms Magdalena Godecka
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TTrzecia edycja Turnieju odbyła
się 26 stycznia 2018 roku, a wie-
dzę o Patronie prezentowali

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawo-
wej. W części pisemnej konkursu
uczestnicy wypełniali testy dotyczące
życiorysu.  W części ustnej reprezentan-
ci klas losowali pytania z historii jach-
tów  Zawisza Czarny i Generał Zaruski
oraz pojęciami żeglarskimi. Było rów-
nież wiązanie węzłów na czas, a także
recytacja sonetów górskich i morskich
Mariusza Zaruskiego.

Uczniowie klas
trzecich dopin-
gowali reprezen-
tantów.

W skład jury
wchodzili:  ofi-
cer programowy

jachtu Generał Zaruski Piotr Królak,
Weronika Nadzikiewicz, reprezentują-
ca  CWM ZHP w Gdyni – armatora
jachtu Zawisza Czarny, wójt gminy Kol-
budy Leszek Grombala i wicewójt gmi-
ny Kolbudy Marek Goliński.
W przerwie obejrzeliśmy film nagrany
przez uczniów naszej szkoły o Mariuszu
Zaruskim oraz występy szkolnego ze-
społu szantowego i tanecznego w pio-
sence „Życzenia powrotu”.
Na końcu wszyscy zaśpiewali pieśń
„Jacht Generał Zaruski”, która stała się

nowym hymnem szkoły w Kolbudach.
Dziękujemy sponsorom nagród:
- Energa – sponsor CWM ZHP w Gdy-
ni,
- GOS w Gdańsku. 
Kolejność miejsc:
I ex aequo: VIB - Julia Kaszkiel, 
Aleksandra Wąsowicz, 
VIE - Zuzanna Ohler, Maciej Cesarz;

II ex aequo: IVB - Tomasz Filipek,
IVC - Oliwia Nowakowska, 
Weronika Kloka;

III - VB - Zofia Markowska, 
Kinga Krajewska.
Gratulacje dla wszystkich uczestników
zmagań turniejowych! Fotorelacja na
str. 14-15.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

TTURNIEJURNIEJ WIEDZYWIEDZY
„B„BYćYć JAKJAK

MMARIUSZARIUSZ ZZARUSKIARUSKI““

TThe tomb of Egypt’s boy-king
Tutankhamun was discovered by
Howard Carter. He was an ar-

chaeologist from England. Carter wan-
ted to find out about people who lived in
Egypt in ancient times. He got the mo-
ney for his work from an Englishman in-
terested in Ancient history named Lord
Carnavon. 
After five years  spent in a hot Valley of
the Kings,  Carnavon gave up hope of
finding the tomb. Although he had spent
a million pound, Carter persuaded Car-
navon to carry on the search. On 4 No-
vember 1922 Carter’s hard work paid
off. Finally, he stood at the entrance of
the tomb. 
With the discovery came stories of a

curse. Above
the entrance
to the tomb
Carter came
across an in-
scription –
“Death Shall
Come on
Swift Wings
to Him Who
Disturbs the
Peace of the
King”. A few
months later Carter died after being bit-
ten by an insect. At exactly the same ti-
me as he died the lights in Cairo went
out. It was the first of several mysterious
deaths connected with the discovery of

the tomb. 

Glossary:
Tomb – grobowiec
Find out – dowiedzieć się
Ancient – starożytny
Carry on – kontynuować
Pay off – opłacić się
Curse – klątwa

Check how much you re-
mem ber:
1. Who was Carter?

2. Who paid for the search of Tutankha-
mun’s tomb?
3. When did they discover the tomb?
4. How did Carter die?

Ms Magdalena Godecka

The Curse of Tutankhamun’s TombThe Curse of Tutankhamun’s Tomb

S T U N T SS T U N T S
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Są piękne, majestatyczne i mogą
być groźne... góry lodowe, czyli
zwarte bryły lodu, oderwane w wy-
niku procesu zwanego cieleniem od
lodowca, pływające po powierzchni
wody lub osiadłe na dnie.

NNajwiększe góry lodowe nazy-
wane są wyspami lodowymi.
Ich powierzchnia wynosi od

kilku tysięcy metrów kwadratowych do
nawet powyżej 500 km². To naprawdę
monumentalne wzniesienia. Wiele osób
chciałoby zobaczyć takie piękne widoki.
Są niesamowite i zjawiskowe.
Góry lodowe różnią się:
• kształtem – stołowe o regularnym
kształcie, pionowych ścianach i pła-
skim, lekko pochylonym lub pofalowa-

nej górnej powierzchni
oraz niestołowe np. pi-
ramidalne, kopułowate
– będące efektem wy-
wrócenia się góry lodo-
wej i blokowe;

•  rozmiarami - uzależnionymi od me-
chanizmu obłamywania się lodu  i gru-
bości lodowców.
Spotyka się je na otwartych morzach w

strefach polarnych półkuli północnej i
południowej. Ich źródłem są lodowce
Grenlandii i Antarktydy, ponad 90%  z
nich powstaje na półkuli południowej.
Największe lodowce szelfowe znajdują
się na Antarktydzie, należą do nich:
Lodowiec Szelfowy Rossa na Morzu
Rossa i Lodowiec Szelfowy Ronne na
Morzu Weddella.
Zwykle są barwy białej lub biało-szarej

- wynika to faktu, iż składają się ze śnie-
gu i lodu, odbijającego promienie sło-
neczne w całym zakresie promieniowa-

nia widzialnego.
Dryfujące góry lodowe stanowią ol-

brzymie zagrożenie dla statków. Jedna z
nich była  przyczyną katastrofy, w której

zginęło 1500 osób. W 1912 r. zatonął
płynący z Wielkiej Brytanii do Stanów
Zjednoczonych  statek „Titanic”. Przy-
puszcza się, że powodem była tzw. „nie-
bieska góra lodowa”, czyli taka, która
niedawno się przewróciła i była pokryta
warstwą soli, przez co rozpraszała świa-
tło i była niewidoczna.

Zuzanna Włodarczak 3B

LLudzie różnie spędzają czas zimą.
Niektórzy chodzą na lodowisko,
inni wyjeżdżają w góry, by jeź-

dzić na nartach lub snowboardzie, a
jeszcze inni podróżują do dalekich, cie-
płych krajów. Kiedyś jednak ludzie, po-
zbawieni elektryczności i możliwości
odbycia dalekich oraz kosztownych wy-
jazdów, spędzali ten zimny okres w cał-
kiem odmienny sposób.
Dawniej popularną i lubianą zimową

rozrywką  było jeżdżenie na łyżwach.
Jednak nie na lodowisku, lecz na zamar-
zniętym jeziorze. Dzieci
często zjeżdżały też z pa-
górków na sankach. Czasa-
mi organizowano kuligi.
Polegały one na przyłącze-
niu wielu sanek do konnego
zaprzęgu, a następnie po-
dróżowaniu po okolicy.
Wieczory zaś spędzano na-
tomiast przy kominku, w
którym palił się dający miłe
uczucie ciepła ogień.
Kiedyś zimową porą ob-
chodzono liczne obrzędy. Organizowa-
no  też zabawy takie jak  na przykład
wydzirki- oddzielanie puchu i drobnych
piórek (chorągiewek) od stosin (bazy
pióra). Czynności te wykonywano  ręcz-
nie. Po kilku dniach pracy następowała
zabawa z poczęstunkiem zwana „wy-

skubkiem”. 
Kolejną zabawą, którą opiszę będzie
comber, zastąpiony obecnie tłustym
czwartkiem. Polegał on na wesołych
tańcach, piciu i jedzeniu.  
Równie ciekawym obrzędem było cho-

dzenie z turoniem. To jeden z obchodów
kolędniczych. Za jego pierwowzór uwa-
ża się oprowadzanie tura po polach. We-
dług średniowiecznych Słowian miał on
zapewnić dobre zbiory. Jednak w obrzę-
dzie kolędników centralną i najważniej-
szą postać stanowił turoń, czyli rogate

zwierzę z ogromną, kłapią-
cą paszczą. Wykonywano
wtedy z drewna wielką ma-
skę stworzenia. Obijano ją
futrem i mocowano na drąż-
ku. W paszczy umieszczano
język i ostre kły, a na głowie
mocowano duże, zwierzęce
rogi (kozie albo krowie).
Turonia wyobrażano sobie
jako postać bardzo żywą i
rozbrykaną. Skakał on po
izbie, kłapiąc przy tym zę-

bami, próbował ukuć rogami młode
dziewczyny, a małe dzieci straszył.  Po
męczącej zabawie miał on padać na
podłogę, udając umierającego. Ludzie
wtedy, starając się obronić go przed
śmiercią, modlili się nad nim i wlewali
do paszczy alkohol. 

Następną tradycją, którą przedstawię,
będzie wodzenie niedźwiedzia- zabawa
karnawałowa, polegająca na chodzeniu
przez wieś od domu do domu przebie-
rańców. Wśród nich znajdowali się na
przykład lekarz, aptekarz, cyganka,zło-
dziej, strażak, muzykanci i oczywiście
niedźwiedź. Gdy orszak odwiedzał jakiś
dom, to lekarz miał za zadanie „zbadać”
domowników i „wystawić recepty”. Ap-
tekarz wydawał te leki. Cyganka wróży-
ła z kart, a złodziej kradł chleb i ser ze
stołu. Natomiast strażak zabezpieczał
dom i wydawał mandaty. Gdy muzykan-
ci grali, gospodyni owego domu musiała
tańczyć z niedźwiedziem, a gospodarz
poczęstować go wódką. Ponadto grupa
wodząca niedźwiedzia bardzo często ro-
biła drobne żarty i psikusy. Finalnie, w
ostatnią sobotę karnawału, odbywał się
sąd nad niedźwiedziem. Polegał on na
„zabiciu” przebranego niedźwiedzia.
Gdy sprawca wszelkich nieszczęść pa-
dał martwy na podłogę, okazywało się,
że ma on potomka, małego (najczęściej
pluszowego) misia.  
Komputery, kino, lodowisko i  inne ła-

two dostępne w dzisiejszych czasach
atrakcje  spowodowały zanik wielu opi-
sanych przeze mnie  zabaw i obrzędów.
Jednak kiedyś były one wspaniałą roz-
rywką dla ludzi w  zimnym okresie.

Zofia Rutkowska 3A 

Zimowe rozrywki

G Ó RY L O D O W E
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To odwieczne pytanie wszystkich,
którzy nie chcą całej zimy przeleżeć
w łóżku. W tym artykule postaram
się znaleźć na nie odpowiedź.

DDbanie o nasze zdrowie powinno
być dla nas w sezonie jesienno-
zimowym szczególnie ważne,

dlatego proponuję skorzystać z powyż-
szych rad i pomysłów.  
Często w sezonie chorób staramy się
wprowadzać do organizmu jak najwię-
cej witaminy C, która podnosi naszą od-
porność. W tym celu pijemy herbatę z
cytryną. Niestety okazuje się, że ten
owoc wcale nie jest największym źró-
dłem wspomnianej witaminy, a dodat-
kowo ten związek organiczny jest bar-
dzo wrażliwy na temperaturę, więc w
gorącej herbacie traci swoje właściwo-
ści. Co w tym wypadku powinniśmy
zrobić? Po pierwsze zamienić cytrynę
na czarną porzeczkę, paprykę czy natkę
pietruszki. To właśnie w nich  jest naj-
więcej naszej upragnionej witaminy.  
W tym okresie dieta jest bardzo ważna.

Miód dobrze wpływa na nasz organizm
i wspaniale podnosi odporność. Powin-
niśmy również zacząć spożywać charak-
terystyczne dla naszego kraju kiszonki.
Nie wolno nam również zapominać o
naturalnym antybiotyku jakim jest czo-
snek. Z tego względu należy zwykłe ma-

sło zamienić na
lecznicze masło
czosnkowe z na-
tką pietruszki.
Możemy również
spróbować soku z
buraka lub wspo-

mnianej już wcześniej czarnej porzeczki.
Powinniśmy także zadbać o naszą kon-
dycję, gdyż wysoka sprawność fizyczna
pozytywnie wpływa na odporność. W
sezonie chorób nie można zapominać o
wietrzeniu domu. Należy również zaży-
wać odpowiedniej ilości snu. Zrelakso-
wani i wypoczęci zdecydowanie łatwej
stawimy czoła chorobom. Na odporność
często poleca się tak zwane hartowanie,
czyli przyzwyczajanie organizmu do
złych warunków. Można to robić na

przykład podczas kąpieli pod pryszni-
cem. Należy wtedy polewać się na prze-
mian ciepłą i zimną wodą. Najpierw
przez około pół minuty się ogrzewamy,
a następnie ochładzamy. Stopniowo wy-
dłużamy czas schładzania się.         
Dobrym pomysłem na zwiększenie od-

porności naszego organizmu jest rów-
nież akupresura. To metoda leczenia po-
chodząca z Chin. Została wynaleziona
ponad 7 tysięcy lat temu. Polega na de-
likatnym uciskaniu i dotykaniu określo-
nych miejsc na ciele człowieka. Według
medycyny chińskiej w naszym organi-
zmie znajdują się niewidoczne kanały
przepływu życiowej energii. Najważ-
niejszym punktem tych kanałów jest
miejsce tuż poniżej rzepki kolana. Jego
ucisk ma zwiększać produkcję białych
krwinek. Wykonywanie takich masażów
2 – 3 razy w ciągu dnia może znacznie
zwiększyć naszą odporność. 
Również wspaniały wpływ na nasz or-
ganizm  mają sauny i inhalacje. Dobrym
pomysłem jest wdychanie pary unoszą-
cej się z wrzącej wody, w której zanu-
rzone są na przykład: goździki, listki
mięty, imbir, kawałki skórki z cytryny,
igły sosny, laski cynamonowe, kawałki
skórki z pomarańczy łodyżki rozmarynu
lub inne aromatyczne produkty. 
W okresie jesienno-zimowym musimy
także pamiętać o odpowiednim ubiera-
niu się. Oprócz kurtki niezbędnymi rze-
czami muszą się dla nas stać czapka,
szalik oraz rękawiczki. Noszenie ich jest
bardzo ważne, ponieważ odmrożenia
palców lub uszu może być dla nas nie-
zwykle niebezpieczne. 

Zofia Rutkowska 3A

Jak wzmocnićJak wzmocnić
swoją odporność?swoją odporność?

Morsowanie to
przede wszystkim
zdrowie. Zimne ką-
piele można porów-
nać do nowoczesnej,
coraz częściej stoso-
wanej krioterapii. Morsowanie w
morzu to także zabieg pielęgnujący
urodę. Ponadto za każdym razem
można zmniejszyć masę ciała i nie
trzeba chodzić na siłownię!

KKąpielą morsa można nazwać
nawet szybkie wejście i wyj-
ście z lodowatej wody odkryte-

go zbiornika wodnego, nie trzeba w niej
stać bardzo długo. Niektórzy wytrzyma-
ją w niej krótki czas, a inni dłuższy. Jeśli

wchodzisz do wody pierwszy raz, wy-
starczy, że wejdziesz na kilka sekund.
Kąpiele powinno odbywać się w towa-
rzystwie jakieś osoby,  a najlepiej grup-
ki, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak za-

reaguje na zimną wodę wła-
śnie Twój organizm. Wiele
osób uważa, że takie kąpie-
le poprawiają im samopo-
czucie i humor. Nie powin-
no się morsować,  jeśli ma

się problemy z sercem, ponieważ można
pogorszyć swój stan. Szczególną ostroż-
ność trzeba zachować w przypadku ma-
łych dzieci i starszych osób.        

Jak zostać morsem?
Najlepiej przed wejściem pierwszy raz

do zimnej wody zastosować się do na-
stępujących zaleceń:
1. Przebadaj się u lekarza, aby wyklu-
czyć schorzenia kardiologiczne.
2. Nie kąp się sam/a. Skorzystaj z towa-

MORSOWANIE
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rzystwa doświadczonych morsów.
3. Przed lodowatą kąpielą koniecznie
przeprowadź porządną rozgrzewkę.
4. Pamiętaj, aby nie wchodzić od razu
do wody na długi czas, początkującym i
niedoświadczonym osobom wystarczy
zaledwie kilka sekund.
5. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ciepłe
ubranie i gorącą herbatę.

Czego nie wolno robić?
1. PRZESADZAĆ Z DŁUGIM 

PRZEBYWANIEM W WODZIE.

2. SPOŻYWAĆ ALKOHOLU PRZED
I PO WEJŚCIU.

3. WCHODZIĆ DO WODY OD RAZU
NA DUŻĄ GŁĘBOKOŚĆ– BARDZO 
SZKODZI TO  ZDROWIU.

Rozgrzewka
Przed każdym morsowaniem bardzo

ważna jest dobrze wykonana rozgrzew-
ka. Powinna ona trwać 20 min lub wię-
cej. Może to być trucht, jazda na rowe-
rze lub np. ogólnie ćwiczenia. Organizm
dobrze rozgrzany, nie będzie odczuwał

aż tak mocno zimna.
Nawet jeśli coś się komuś nie podoba i
nie sprawia mu to przyjemności, to mo-
że uda się jakoś przełamać samego sie-
bie?
Jeśli temat Cię zainteresował, to podpo-
wiem, że w Trójmieście działa Gdański
Klub Morsów, który wszystkich chęt-
nych do hartowania ciała i ducha zapra-
sza w weekendy i święta -
http://www.gdanskiemorsy.pl

Zuzanna Włodarczak 3B

WWtym artykule przedstawię
wam najbardziej pamiętne,
najsurowsze zimy w historii

naszego kraju. Na początek przykład z
odległych dla nas czasów – z XVIII w.

Zima 1708/1709
Październik i listopad nie były szcze-

gólnie mroźne. Narastanie chłodu roz-
poczęło się wraz z nadejściem grudnia.
Już w połowie pierwszej dekady miesią-
ca średnie temperatury znacznie spadły
poniżej -8°C. Styczeń w Europie poka-
zał siłę tej zimy. Najprawdopodobniej
temperatury spadły na terenie Polski (w
jej obecnych granicach) znacznie poni-
żej -30°C (lokalnie być może do -40°C). 
W kronice Zielonej Góry odnotowano:
„Dnia szóstego stycznia przyszło takie
zimno, że nikt nie mógł sobie
przypomnieć czegoś podobne-
go. Jeden dzień był zimniejszy
od drugiego. Takie zimno
trwało aż do niedzieli Palmo-
wej, tak że drzewa nie tylko pękały, lecz
najczęściej usychały”. Średnia tempera-
tura stycznia w Suwałkach mogła być
jeszcze niższa  niż -18.0°C. Jakkolwiek
obecnie wydaje się to nieprawdopodob-
ne, mogła ona spaść nawet do -20.0°C
lub niżej. Pierwsza połowa marca była  z
pewnością jednym z najmroźniejszych
początków marca w ostatnich 500 la-
tach. W połowie kwietnia nastąpiło
większe ocieplenie – średnia temperatu-
ra wzrosła do 15-16°C. W  anegdotach
dotyczących tej zimy często mówi się, iż
“było tak zimno, że kurze grzebienie za-
marzały i odpadały”, drzewa pękały od
mrozu, ludzie zamarzali w podróży tak,
że “konie nie wiedziały, że niosą mar-
twych jeźdźców”, padły również niemal
wszystkie ptaki. 

Zima 1928/1929
Luty 1929 r. zapisał się jako najzimniej-

szy w historii meteorologii w Polsce -
przyniósł nawet 40-stopniowe mrozy,
zaś średnie temperatury tego miesiąca
oscylowały w przedziale od −13 °C do
−16 °C. Padło wiele nieoficjalnych re-
kordów zimna m.in. −45 °C w Rabce.
Silny mróz spowodował duże zakłóce-
nia w komunikacji kolejowej, a co za
tym idzie trudności w dostarczeniu wę-
gla. Do wielu budynków w miastach nie
docierała woda z powodu pękania wo-
dociągów. Zima 1928/29 była nie tylko
wyjątkowo mroźna, ale i śnieżna. Stała
pokrywa śniegu utrzymywała się bez
przerwy od początku grudnia do połowy
kwietnia, a jej grubość w okresie od
stycznia do marca wahała się od 20–60
cm na nizinach, do 100 cm i więcej w
obszarach podgórskich. Największą

grubość (267 cm) zmierzono 9 kwietnia
w rejonie Morskiego Oka.

Zima 1939/1940 
11 stycznia 1940 r. w Siedlcach oficjal-

nie odnotowano najniższą temperaturę
w historii polskiej meteorologii: - 41°C.
Wojenne mrozy odpuściły dopiero w
marcu.

Zima 1962/1963
Ciężka zima utrzymywała się przez

dwa miesiące – styczeń i luty. W Polsce
zamknięto większość szkół, kin, teatrów
i muzeów. Wstrzymano lub ograniczono
produkcję w fabrykach. Zaopatrzenie
sklepów było na tyle skąpe, że brakowa-
ło podstawowych artykułów. Fale śnie-
życ, które wystąpiły na początku stycz-
nia i  lutego, niemal zupełnie sparaliżo-
wały transport drogowy i kolejowy.  W
końcu lutego wystąpiły silne mrozy. 28
lutego odnotowano w Krakowie –28°C,

w Nowym Targu –35°C .

Zima 1995/1996 
Była najdłuższą zimą w XX wieku.

Długość dni z pokrywą śnieżną wynio-
sła do 137 dni (od połowy listopada do
połowy kwietnia) W tym czasie wystę-
powały oczywiście obfite opady śniegu
(wysokość pokrywy śnieżnej do 48 cm).
Szybkie topnienie śniegu w końcu mar-
ca i w początku kwietnia 1996 r. dopro-
wadziło do zalania stosunkowo nisko
położonych ulic miasta. W Lublinie nie-
zbędne okazało się wprowadzenie ob-
jazdów dla komunikacji miejskiej w
okolicy ul. Janowskiej. Dnem wąwozu,
oddzielającego dzielnicę Czuby od lasu
Stary Gaj, płynął strumień wody o sze-
rokości kilkunastu metrów. 

Zima 2005/2006 
Największe mrozy były po-
między 21 a 24 stycznia 2006
roku. Najniższa oficjalna tem-

peratura wystąpiła 23 stycznia 2006 ro-
ku w Sulejowie (–32,1 °C, przy gruncie
–36,5 °C). 22 stycznia odnotowano rów-
nież bardzo niskie temperatury w woje-
wództwie opolskim.(-31,2 °C, przy
gruncie – 36,1 °C) W efekcie utrzymy-
wania się 30-stopniowych mrozów do-
szło do zamknięcia szkół (384 w woj.
lubelskim), odwołania licznych kursów
przez MPK (10 linii w Lublinie) i PKS
(30 połączeń w Lublinie, 40 w Zamo-
ściu) z powodu zamarzania paliwa i
uszkodzeń akumulatorów, instalacji
elektrycznych i układów hamulcowych. 

Antonina Wawryk 3A
Źródła:
https://24wspolnota.pl/pl/biala/wyda-
rzenia/6256/Zimy-stulecia-w-Historii-
Polskiej-meteorologii.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima_stu-
lecia

Zima
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AAntarktyda  znana jest nam
wszystkim ze swojej lodowej
pokrywy, ale przed jej odkry-

ciem przez Jamesa Cooka przypuszcza-
no, że na południu znajduje się ogromny
kontynent zamieszkany przez rozwinię-
tą cywilizację. Nazywano go Terra Au-
stralis Incognita i miał obfitować w bo-
gactwa naturalne. Ówcześni kartografo-
wie zdobili go rysunkami potworów
morskich i smoków oraz opatrywali na-
pisem "Tu są smoki" (oczywiście w ję-
zyku łacińskim!). Nie trzeba długo się
zastanawiać, żeby domyślić się, z jakim
zawodem spotkali się James Cook w
1774 roku, docierając za koło podbiegu-
nowe i Wiliam Smith, który w 1819 ro-
ku dopłynął do wybrzeży Antarktydy.
Zamiast mitycznej rozwiniętej kultury
ujrzeli ziemię pokrytą lodem - mroźną
lodową pustynię. 
NASA i Louisiana State University do-

noszą, że kiedyś kontynent ten był o
wiele cieplejszy niż przypuszczano.
Uważają, że mogły tam rosnąć nawet
drzewa karłowate. Wszystko miało mieć
miejsce około 16 milionów lat temu. Jak
mówią naukowcy, gdy planeta się ogrze-
wa, największe zmiany zachodzą na bie-
gunach. Z tego możemy wywniosko-
wać, że całość naszej planety była nie-
gdyś dużo cieplejsza.

Przypuszcza się, że lód całkowicie po-
krył Ziemię trzy razy. Za zamarzanie
planety uważa się spadek gazów cieplar-
nych, to znaczy dwutlenku węgla i me-
tanu. Naukowcy nie mogą dojść jednak
do porozumienia, co do przyczyny spad-
ku tych gazów. Lądolód przemieszczał
się wtedy od biegunów w stronę równi-
ka.

Ostatnio sporo mówi się o efekcie cie-
plarnianym i zmianach na mroźnym
kontynencie. Według najnowszych in-
formacji lądolody stopniowo topnieją,
co podobno ma być skutkiem efektu cie-

plarnianego. Jednak  tak naprawdę każ-
dy lądolód z czasem ulega rozpadowi,
chociaż trwa to bardzo długo. 
Czy więc media bez powodu rozpo-
wszechniają ten temat?
Otóż nie. W latach 70. odkryto strumie-
nie lodowe. To rzeki płynące wewnątrz
lodowców, które poruszają się szybciej
niż pozostała jego część. Dzięki szczeli-
nom, które tworzą się podczas inten-
sywnego rozciągania lądolodu, możemy
zlokalizować je za pomocą zdjęć lotni-
czych. Ich prędkość zaskoczyła specjali-
stów. W 1987 roku lód w rzece B na Lo-
dowcu Rossa, znajdującego się na za-
chodniej części Antarktydy, przemiesz-
czał się z niesamowitą prędkością 2,3
metra na dobę. Najszybsze odkryte stru-
mienie lodowe znajdują się na Grenlan-
dii. Według badań najszybciej spływają-
cy tam strumień – Kangerdlugssuaq po-
rusza się z średnią prędkością 40 me-
trów na dobę, co zanotowano 7 lat temu.
To pokazuje jak bardzo przyspieszyło
topnienie lodowców.

Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam
obecny stan zmarzliny na Antarktydzie
– kontynencie jeszcze pokrytym lodem.

Adrianna Hope 3A

DDla nas "prawdziwe zimno" za-
czyna się, gdy słupek rtęci w
termometrach spadnie nieco

poniżej -10 st. C. Natomiast najniższa
temperatura odnotowana w Polsce to -
41 st. C (zmierzono w Siedlcach w roku
1940).W  innych krajach, gdy występuje
taka temperatura, ludzie cieszą się i mó-
wią, że jest im bardzo ciepło. Innym zaś
nawet przy temperaturze 10 st.  jest zim-
no, gdyż różne organizmy różnie odczu-
wają zimno. Czy ktoś z takich osób dał-
by radę pojechać do miejscowości,
gdzie temperatury są naprawdę bardzo
niskie?

TTakie warunki mieszkańcy Ja-
kucka i Ojmiakonu prawdopo-
dobnie przyjęliby z radością. Im

przez sporą część roku przychodzi mie-
rzyć się z mrozem, który jest poza skalą
wyobrażeń większości z nas. 
Ojmiakon to syberyjska wioska ze śred-

nią temperaturą
w styczniu na po-
ziomie -50 st. C,
jest najzimniej-

szą stałe zamieszkiwaną przez ludzi
wioską. Miejscowość ta leży w odległo-
ści ok. 700 km na wschód od miasta Ja-
kuck, które szczyci się mianem najzim-
niejszego z miast świata.
Najniższa temperatura, jaką zanotowa-

no do tej pory w Ojmiakonie, zwanym
często biegunem zimna, wynosiła nie-
wyobrażalne -71,2 st. C! To najniższa
temperatura zmierzona w jakimkolwiek
stale zamieszkałym miejscu na Ziemi.
Nie dziwi zatem fakt, że wszyscy miej-

scowi ludzie są twardzi i nie użalają się
nad sobą. Uczniowie mają wolne, dopie-
ro gdy temperatura spadnie późniejszej -
52 st. C.

DDo siarczystych mrozów
muszą również przy-
wyknąć naukowcy i ob-

sługa techniczna stacji badaw-
czych umiejscowionych  na An-
tarktydzie.
Na Stacji badawczej Plateau
średnia roczna temperatura to -
89°C, zaś absolutne światowe
minimum zmierzone pewnego

dnia wyniosło -94.5°C.
Na Stacji Vostok  21 lipca 1983 odnoto-
wana została temperatura powietrza
−89,2°C. Stacja ta położona jest na wy-
sokości 3488 m n.p.m.

Zuzia Włodarczak 3B
Źródła:
http://podroze.onet.pl/przyroda/jakuck-
i-ojmiakon-najzimniejsze-miasto-i-wio-
ska-na-ziemi/w7rb5

ZMIANY na ANTARKTYDZIEZMIANY na ANTARKTYDZIE

Najzimniej na świecie!Najzimniej na świecie!
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MMamuty to jedne z najbardziej
znanych wymarłych gatun-
ków zwierząt. Należą do trą-

bowców. Zamieszkiwały one niegdyś
Europę, Amerykę Północną oraz pół-
nocną Azję. Gatunek mamuta włochate-

go stanowił ulubioną zwierzynę łowiec-
ką dla praludzi w późnym plejsto-
cenie. Dzięki temu do dziś
ostały się niektóre z ma-
lowideł przedstawiają-
ce sceny polowań na te
zwierzęta, między inny-
mi w jaskini Rouffignac
we Francji. 

Mimo ciągłych badań
prowadzonych nad mamutami dotych-
czas nie wiadomo, w jaki sposób doszło
do ich wyginięcia. Podejrzewa się jed-
nak trzy przyczyny. Pierwsza z nich mó-
wi o zmianie klimatu, do którego zwie-
rzęta nie zdołały się dostosować. Kolej-
na z nich przypuszcza epidemię wśród
gatunku. Natomiast ostatnia znajduje
winę człowieka w ciągłych polowa-
niach.
Jednak co najciekawsze naukowcy pla-

nują wskrzesić mamuty. Około pięć lat
temu rosyjscy paleontolodzy na terenie
Syberii na Wyspach Nowosyberyjskich
wykopali szczątki samicy mamuta. Było
to niesłychane odkrycie, gdyż z ciała

zwierzęcia zaczęła płynąć
krew, co z powo-

du niskiej
temperatu-
ry nie mo-

głoby zaist-
nieć. W ten

sposób poszukiwacze doszli do wnio-
sku, że krew mamuta posiada formę
ochrony przed zamarzaniem. Tuż po

tym odkryciu naukowcy postanowili
podjąć się sklonowania tego ogromnego
ssaka. Specjaliści twierdzą, że już w
2019 roku będziemy świadkami naro-
dzin współczesnego mamuta.

Adrianna Hope 3A

Przyprawy cenimy przede wszyst-
kim za ich walory smakowe i zapa-
chowe. Oprócz takich jak sól i
pieprz, lubimy także te, które dawno
temu przybyły do Europy na przy-
kład z Azji czy Ameryki. Okazuje
się, że właśnie te przyprawy mają
różne ukryte właściwości. 

CChyba każdy kocha cynamon.
Kojarzy nam się z tymi prosty-
mi daniami, które jedliśmy,  gdy

byliśmy bardzo mali -ślimaczkami z cy-
namonem, jabłkami z cynamonem, ry-
żem z cynamonem. Okazuje się, że wła-
śnie  dzięki tej przyprawie owe dania
miały na nas bardzo dobry wpływ. Cy-
namon potrafi  zapobiec chorobom Al-
zheimera i Parkinsona. Oprócz tego ob-
niża on poziom cholesterolu i pomaga w
regulowaniu cukru we krwi. Wspomaga
pamięć i koncentrację oraz leczenie cho-
rób wywołanych zakażeniem przez
drożdżaki. Istnieje bardzo dobry przepis
na  owsiankę z cynamonem, która bę-

dzie pysznym i pożywnym
śniadaniem.

KKurkuma pochodzi
z Indii. Otrzymuje
się ją z korzenia

podobnego do imbiru. Jest
bardzo lubianą przyprawą
ze względu na jej intensyw-

ną barwę i możliwość zmienienia pra-
wie każdej potrawy na żółty kolor.  Jed-
nak to nie wszystko! Jest silnym, natu-

ralnym środkiem przeciwzapalnym, za-
pobiega chorobom nowotworowym,
przyśpiesza metabolizm, trawienie i ha-
muje odkładanie się tkanki tłuszczowej.
Działa oczyszczająco na krew i wspo-
maga pracę trzustki oraz wątroby. Z tego
powodu polecam świetny napój właśnie
z kurkumą.
O przyprawach można naprawdę wiele

pisać. Mam nadzieję, że przekonałam
Was do tego, by ich próbować.

Zofia Rutkowska 3A

MAMUTY

RozgrzewająceRozgrzewające
przyprawyprzyprawy

Mrożona kawa z kurkumą
Składniki:Składniki:

1/4  kubka kawy,1/4  kubka kawy,
3/4  kubka mleka,3/4  kubka mleka,
łyżeczka miodu,łyżeczka miodu,

płaska łyżeczka kurkumy,płaska łyżeczka kurkumy,
1/3  łyżeczki imbiru,1/3  łyżeczki imbiru,

szczypta soli,szczypta soli,
parę kropel soku z cytryny.parę kropel soku z cytryny.

Do kawy w kubku dodaj skok z cyDo kawy w kubku dodaj skok z cy--
tryny, sól i miód. Dokładnie wytryny, sól i miód. Dokładnie wy--

mieszaj. Następnie dosyp kurkumęmieszaj. Następnie dosyp kurkumę
oraz imbir i znów dokładnie wyoraz imbir i znów dokładnie wy--
mieszaj. Mleko przelej do słoika,mieszaj. Mleko przelej do słoika,
którym następnie trząś aż do spiektórym następnie trząś aż do spie--
nienia. Potem wlej je do kawy  znienia. Potem wlej je do kawy  z

przyprawami, delikatnie wymieszajprzyprawami, delikatnie wymieszaj
i gotowe!i gotowe!

Owsianka z cynamonem
Składniki:Składniki:

3 łyżki płatków owsianych,3 łyżki płatków owsianych,
woda,woda,

1 jabłko,1 jabłko,
cynamon,cynamon,

2 łyżki orzeszków  ziemnych,2 łyżki orzeszków  ziemnych,
1 łyżeczka miodu.1 łyżeczka miodu.

Płatki owsiane zalej wodą,  dodajPłatki owsiane zalej wodą,  dodaj
miód i 1/4 łyżeczki cynamonu. miód i 1/4 łyżeczki cynamonu. 

Gotuj, aż do odparowania. Gotuj, aż do odparowania. 
W tym samym czasie podpraż poW tym samym czasie podpraż po--
siekane jabłko z odrobiną cynamosiekane jabłko z odrobiną cynamo--

nu. Następnie do naczynia włóżnu. Następnie do naczynia włóż
1,5 łyżki ugotowanych płatków, 21,5 łyżki ugotowanych płatków, 2

łyżki ciepłych jabłek i posypłyżki ciepłych jabłek i posyp
orzeszkami. Powtóż tą czynnośćorzeszkami. Powtóż tą czynność

dwa razy,  by otrzymać dwie wardwa razy,  by otrzymać dwie war--
stwy. Smacznego!stwy. Smacznego!
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Taniec to układ ruchów ciała w
rytm muzyki, powstający sponta-
nicznie, pod wpływem stanów
emocjonalnych lub świadome
skoordynowanie ruchów według
jakiegoś układu tanecznego.
Mają one znaczenie symboliczne
oraz estetyczne. 

Tańce mogą być podzielone i
opisane ze względu na rodzaj
choreografii czy rodzaj ru-

chów, czyli na gatunki tańca, na
przykład:
• Taniec jazzowy jest gatunkiem za-
wierającym elementy baletu, tańca
modern i akrobatyki. W żaden sposób
nie ogranicza wyobraźni wykonawcy.
Jest  trudny i wymaga od tancerza roz-
ciągniętego ciała.
• Taniec modern to taniec pozbawiony
sztywnych zasad. Szczególne znaczenie
mają natomiast emocje tancerza, które-
go zadaniem jest przedstawienie odbior-
com swego rodzaju historii. Wykorzy-
stuje się tu przede wszystkim ciężar cia-
ła i grawitację.
• Hip-hop to chyba najpopularniejszy z
nowoczesnych stylów tańca. Zalicza się
go do street dance, to znaczy tańców
ulicznych (powstałych na ulicy). Ma
dużą swobodę techniczną, dużą rolę od-
grywa tu dynamika ruchów. 
• Breakdance jest rodzajem trudnego i

specyficznego tańca, składającego się
głównie z elementów siłowo-sprawno-
ściowych. Ruchy w breakdance dzieli-
my na toprocki (dynamiczne kroki połą-
czone z gestykulacją), dropy (ruchy po-
zwalające zachować ciągłość tańca),
freeze ( figury polegające na zastygnię-
ciu w danej pozycji), footworki (kroki
wykonywane z pozycji podpartego

przysiadu) oraz power movies (figury
rotacyjne). 
• Disco dance to taniec dysko-
tekowy, typowy dla lat 70.
Zalicza się go do kategorii
tańca sportowego. Charakte-
ryzuje się dość szybkim tempem,
wymachami rąk i nóg oraz figura-
mi akrobatycznymi.
• Shuffle dance jest tańcem
polegającym na pozor-
nym ślizganiu się po
podłożu i dynamicz-
nym wymachiwaniu
nogami. To taniec
freestylowy.
• Balet (zwany
również tańcem klasycznym) wywodzi

się z renesansowych tańców dworskich.
Istotą tego gatunku tanecznego jest gra-
cja oraz piękno. Ruchy muszą być za-
wsze idealnie delikatne i gładkie. Tance-
rzy charakteryzuje lekkość i miękkość
kroków. Balet wymaga rozciągniętego
ciała i dobrej koordynacji ruchów. Na
tym tańcu często opierają się również
inne style taneczne.

• Broadway to nie tylko nazwa ulicy
Nowego Yorku, to również bardzo
popularny taniec, nazywany też tań-
cem musicalowym. Jest on dyna-
miczny i zabawny. Jednak prawdzi-
wym jego zadaniem jest po prostu
robienie show.

Wszystkie te gatunki taneczne
powstały dzięki ludziom,

którzy pragnęli pokazać,
co myślą i czują. Według

tancerzy i pasjonatów taniec
daje prawdziwe uczucie wolno-
ści.

We
współcze-

snym świecie
pełnym napięć i

stresów taniec może
być również formą terapii. Więcej in-

formacji o choreoterapii, czyli terapii
poprzez ruch i taniec, przedstawię w na-
stępnym numerze gazetki.

Zofia Rutkowska 3A

TaniecTaniec

WWokresie zimowym bardzo
ważna dla naszego zdrowia
jest zróżnicowana dieta bo-

gata w witaminy i mikroelementy.
Jej źródłem mogą być także powszech-
nie dostępne orzechy. Niestety
wiele osób wyklucza je z diety
ze względu na ich kalorycz-
ność i wysoką zawartość
tłuszczu. Jednak nie powin-
niśmy się bać orzechów, po-
nieważ tłuszcz w nich zawarty
jest tak zwanym dobrym tłusz-
czem (nienasyconym), czyli korzystnie
wpływa na metabolizm i regulację cho-
lesterolu we krwi. 

Orzechy laskowe to najpo-
pularniejsze orzechy. Zapo-
biegają one miażdżycy, są
bogate w witaminę E.
Migdały należą do bardzo
lubianych bakalii. Dobrze
wpływają na cerę i opóźnie-
nie procesu starzenia się.
Mają one również wysoką

zawartość błonnika i białka.
Orzechy nerkowca pochodzą z Brazylii i
zawierają wiele magnezu, fosforu, cyn-
ku, żelaza i (tak jak migdały) białka.
Pistacje są bogate w potas, witaminę B6

i B1. Często jadamy je prażone,
ale prażenie zmniejsza zawar-

tość antyoksydantów pra-
wie o połowę.

Orzeszki ziemne (arachi-
dowe) zawierają najwięcej

białka ze wszystkich orzechów oraz
dużo witaminy E i B3, a także kwas fo-
liowy. Masło orzechowe najczęściej
produkuje się właśnie z fistaszków. Mu-

simy jednak uważać, ponieważ  do tego
najłatwiej dostępnego w sklepach  masła
często dodaje się niezdrowy tłuszcz pal-
mowy.

Zofia Rutkowska 3A

Orzech Orzech 
do zgryzieniado zgryzienia

Szybkie ciasteczka 
bananowo-orzechowe

Składniki:                                                             Składniki:                                                             
duży banan, orzechy, bakalie                                                                         duży banan, orzechy, bakalie                                                                         

Banana rozgnieć w misce na Banana rozgnieć w misce na 
gładką masę. Przygotuj szklankęgładką masę. Przygotuj szklankę

i wsyp do niej swoje ulubionei wsyp do niej swoje ulubione
orzechy (zmiksowane  orzechy (zmiksowane  

na grubo) i bakalie aż do na grubo) i bakalie aż do 
zapełnienia naczynia.zapełnienia naczynia.

Teraz przesyp je do miski  i wymieTeraz przesyp je do miski  i wymie--
szaj. Uformuj  kulki, ułóż na blaszszaj. Uformuj  kulki, ułóż na blasz--
ce z papierem do pieczenia i delice z papierem do pieczenia i deli --
katnie spłaszcz. Piecz w 180 stopkatnie spłaszcz. Piecz w 180 stop--

niach przez ok. 20 min.niach przez ok. 20 min.
SMACZNEGO!SMACZNEGO!
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ROZDZIAŁ 3
Opanowałam się dopiero po pewnym

czasie. Zobaczyłam, że moja śliczna, bia-
łego koloru, magicznie opleciona chabro-
wymi nitkami różdżka, znajduje się na
szyi brązowookiego. Zabrałam ją i scho-
wałam z powrotem we włosy. Było mi
strasznie głupio, bo mogłam zrobić komuś
krzywdę.
-Przepraszam Cię- powiedziałam spusz-
czając głowę.
-Spokojnie. Obeszło się bez ofiar. To wina
Felixa, że  Cię zdenerwował. Nie dziwię
się. Sam mam czasami ochotę zrobić mu
krzywdę- uśmiechnął się.
-Ej!- odezwał się oburzony niebieskooki.
Zignorowaliśmy go.

-W ogóle to jestem Brian- wysunął rękę w
moją stronę.
-Aleksja. Miło mi- podałam mu swoją
dłoń.
Kiedy go dotknęłam, poczułam zrozumie-
nie. Jakąś nić, która pozwoliła mi przeczy-
tać całą jego osobę. Uśmiechnęliśmy się
do siebie. Powoli zabrałam rękę.
-Masz szczęście, czarownico, że Brian tu
jest, bo inaczej spłonęłabyś na stosie-wtrą-
cił się Felix. Zrobiłam pytającą minę.
,,Spokojnie, on tylko tak mówi"- usłysza-
łam obcy głos w mojej głowie. Popatrza-
łam na brązowookiego, a ten przyłożył pa-
lec do ust na znak uciszenia. Pokiwałam
głową.
,,Kiedyś Ci to wytłumaczę"-dodał po
chwili.
-Felix,  wracajmy już- powiedział na głos
Brian. Spojrzał na mnie i dodał :- Innym
razem załatwimy sprawę z Aleksją.
Mrugnął do mnie. Poczułam, jak zaczy-

nam się rumienić.
Po paru minutach widziałam oddalają-

cy się tłum w stronę miasteczka. Usiadłam
wśród chabrów tak, że tylko było mi wi-
dać głowę. Otaczający zapach kwiatów
uspokajał i koił. Wiedziałam, że jestem w
nich bezpieczna.

ROZDZIAŁ 4
Kiedy słońce już zaszło, wstałam i

skierowałam się do swojego domu. Zbli-

żyłam się do dębu,
a gałęzie od razu
utworzyły  mi scho-
dy. Byłam już na
górze, miałam ła-
pać za klamkę, ale
musiałam jeszcze
popatrzeć na tarczę
księżyca. Wyglądał
pięknie w pełni.

Spoglądałam na niego bardzo długo. Biją-
cy blask wprowadził mnie w  stan zamy-
ślenia.

Nagle coś mnie uderzyło. Zaczęłam się
rozglądać. Niczego podejrzanego nie za-
uważyłam. Odwróciłam się i złapałam
jeszcze raz za klamkę. Już otworzyłam
drzwi, aby przez nie przejść, kiedy znowu
coś mnie trafiło. Podeszłam do krawędzi
tarasu.
-Kto tu jest?!- krzyknęłam zdenerwowa-
na.- Pokaż się!- rozkazałam.                                                    

Nikt się nie pokazał ani odezwał. Wy-
prowadzona z równowagi weszłam do
środka, zatrzaskując rzeźbione drzwi za
sobą.W pierwszej chwili podeszłam do
ogromnego srebrnego lustra, stojącego po
prawej stronie wejścia. Przejrzałam się w
nim i wyciągnęłam z włosów źdźbła tra-
wy. Odwróciłam się, aby zasiąść do stołu
stojącego przy oknie po lewej stronie wej-
ścia, naprzeciwko kuchni, który wcześniej
nakryłam do kolacji.

Stałam jak wryta, kiedy zobaczyłam,
kto przy nim siedzi. Prawdopodobnie mia-
łam otwartą buzię i oczy wielkie jak mo-
nety czarownic, które są wielkości dużego
orzecha włoskiego.
-Jak ty tu...- nieskładnie zaczęłam pytać
niespodziewanego gościa.
-Bardzo dobra ta sałatka- oznajmił mi i po-
kazał ręką, żebym zasiadła do stołu. 
Usiadłam naprzeciwko Briana z pytającą
miną.
-Nałożyć ci?- zapytał.
-Chętnie- powiedziałam mile zaskoczona.
W tej chwili wstał od stołu i skierował się
do kuchni.
-Gdzie trzymasz talerze?
-Górna szafka na lewo, sztućce pierwsza
szuflada pod nią, a szklanki obok talerzy-
mówiłam i pokazywałam palcem na odle-
głość.
-Pytałem o talerze, ale dobrze, że od razu
powiedziałaś. Nie będę przynajmniej wię-
cej pytał- uśmiechnął się i wyciągnął na-
czynia. Podszedł i je ułożył tak, jak być
powinno.
- Soku?- podniósł szklany dzbanek, a ja
pokiwałam głową. - Sama go robiłaś?

-Tak. Coś jest z nim nie tak?
Prawie wytrąciłam mu dzbanek, żeby

sprawdzić stan soku.
-Nie. Wszystko w porządku. Dobry jest-
znowu się uśmiechnął.
-Możesz mi powiedzieć, co tu robisz?
-Obecnie nalewam soku z czarnej po-
rzeczki do kieliszka z wydrapanym łabę-
dzim piórem- odpowiedział jakby to było
oczywiste.
-Nie o to mi chodziło. 
Widziałam w jego brązowych oczach, że
droczy się ze mną.
-Mówiłem, że kiedyś wytłumaczę ci
wszystko. To kiedyś jest właśnie teraz.
-Brian, na początek powiedz, jak udało ci
się tu wejść. Przecież zaklęcia bronią do-
mu. Bardzo mnie to ciekawiło i naciska-
łam, żeby powiedział to jak najszybciej.
-Aleksja, spokojnie za chwilkę wszystko
powiem, ale teraz wznieśmy toast za miłą
kolację. Podniósł kieliszek do góry, a ja
delikatnie stuknęłam swoim o jego.
- To zamieniam się w słuch-  powiedzia-
łąm i uśmiechnęłam się do niego.
- No to tak...- zamyślił się.- Wejść tutaj
udało mi się jedynie przy pomocy twoich
gałęzi.
-Jak?
-Całe wzgórze zaczarowałaś, żeby żaden
człowiek nie mógł tu nic zrobić...
-No tak- przerwałam mu.- Ale jak ty tu się
dostałeś?
-Nie domyślasz się już?- zapytał.
-Nie- odpowiedziałam.
- Jestem w 1/4 czarodziejem- powiedział
to bez emocji.
-CO!!??- zrobiłam znowu wielkie oczy.
-To co powiedziałem.
-Ale jak?
-Mój dziadek był czarodziejem.
-Naprawdę ?
-Tak, to przykre... - nabrał na widelec sa-
łatkę i zaczął jeść.
-Dlaczego przykre?- nie rozumiałam jego
zachowania.
-Jak byś się czuła, gdyby od dzieciaka wy-
zywali cię i wytykali palcami?!- podniósł
głos.
-Czułabym się tak jak teraz, bo tak mam
od urodzenia, więc wiem, jak to jest.
-Przepraszam- spuścił głowę. Dopiero te-
raz do niego dotarło to, co powiedział.
-Nie było sprawy- pocieszyłam go i obda-
rzyłam go szczerym uśmiechem.
-Najgorsze jest to, że całą rodzinę tępili i
spalili. W jego oczach zobaczyłam łzy.
C.d.n....

Agnieszka Kalinowska kl. 3A

„Aleksja„Aleksja
- przygoda młodej- przygoda młodej

czarownicyczarownicy””
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