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Drodzy Czytelnicy! 
 

TO JUŻ OSTATNI numer w tym roku szkolnym. Idą 

wyczekiwane wakacje. Życzymy wszystkim przyjem-

nego wypoczynku! 

SERDECZNIE GRATULUJEMY szóstoklasistom którzy 

świetnie napisali test! Jesteśmy drudzy w Małopolsce! 

To naprawdę wyczyn. 

DZIĘKUJEMY WAM Czytelnicy za to, że jeste-

ście z nami, już od siedmiu wydań. Ogromne 

podziękowania składamy również naszym 

współpracownikom i Autorom za dostarczone 

materiały. To Wy tworzycie treść NieCo-

Dziennika. Zapraszamy wszystkich do 

dalszej współpracy: nadsyłajcie reporta-

że, fotografie, recenzje — również 

w trakcie wakacji, dzięki temu uda 

nam się rozpocząć pracę już we 

wrześniu. 

PROSIMY O LISTY. Otwieramy 

tym samym nowy dział. Wy-

brane listy będziemy zamiesz-

czać w kolejnych numerach. 

Po prostu piszcie o tym,  

co uważacie za ciekawe. 

W TYM NUMERZE 

rozwiązujemy konkurs 

zdjęciowy, zamiesz-

czamy reportaże 

z zielonych szkół, 

artykuły o książkach pole-

canych na wakacje, również cie-

kawy artykuł o squash’u.  

ZAPRASZAMY do lektury. 

 

 Redakcja 
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Na motorze z moim tatą. W sumie podobna fryzura… 

Marzena Kowalska: 

0 trafień   

Pan Dyrektor: 

4 trafienia 

Beata Ziarek: 

0 trafień 

Hanna Sokołowska: 

4 trafienia 

Marta Kremiec – Błaż: 

3 trafienia 

Dorota Śliwa: 

0 trafień 

Piotr Byszewski: 

4 trafienia Jolanta Janawa: 

4 trafienia 
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Wyniki konkursu:  

Paulina Golec, Kamila Pacuła, 

Weronika Woźniak — 7 trafień; 

Marta Kwiatkowska — 6 trafień. 

Anita Januszek: 

3 trafienia 

Pani Dyrektor: 

1 trafienie 

Justyna Krzysztyńska: 

0 trafień 

 Joanna Romanowska: 

 4 trafienia 

Anna Pagaczewska: 

0 trafień 
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Niebo zakryte jest ciemnymi 

chmurami, pada deszcz, a wiatr roz-

wiewa włosy wsiadających do auto-

busu maluchów z klas pierwszych. 

Dzień nieidealny, ale nic nie zepsuje 

pierwszej zielonej szkoły naszych 

najmłodszych uczniów.  

18 kwietnia 2016 — to był właśnie 

ten dzień, który rozpoczynał wyciecz-

kę.  

Mimo kiepskiej pogody, każdy na 

swojej twarzy miał namalowany pięk-

ny uśmiech. Już pierwszego dnia nie 

spoczywali na laurach. Klasy 1A  

i 1B odwiedziły Górę Żar w Między-

brodziu Żywieckim — zobaczyli tam 

szkółkę paralotniarską. Po trzech go-

dzinach podróży przy wychodzącym 

zza chmur słońcu klasy dotarły na 

miejsce. Ośrodek "Częstochowa" oka-

zał się idealnym miejscem dla na-

szych maluchów. Jak się pewnie do-

myślacie ten dzień  przyniósł jeszcze 

wiele niespodzianek. Po obiedzie 

ogłoszone zostały 

konkursy na najpięk-

niejszą wizytówkę 

oraz konkurs czysto-

ści. A dalej dyskote-

ka, basen oraz Grota 

Solna. Podsumowu-

jąc, dzieci wyćwiczy-

ły swoje mięśnie 

w 100%.  

Następny dzień zapo-

wiadał się równie 

ciekawie, ale zanim 

ruszyli na spotkanie z nieznanym do-

ładowali baterie na stołówce jedząc 

smakowite śniadanie. Dzieciaki spo-

tkały się 

z  muzykiem folklo-

rystycznym — Ja-

centym Ignatowi-

czem. Oczywiście 

trzeba było wpleść 

trochę aktywności 

fizycznej do tego 

dnia i właśnie tak 

zrobili. Nasze nie-

zniszczalne pierw-

szaki wyruszyły na 

spacer szlakiem prowadzącym do Ha-

li Miziowej. Po powrocie czekała już 

na nich kolejna niespodzianka — 

ogromne ognisko z grillem, na którym 

piekły się przesmaczne kiełbaski. 

Dzień zakończył się rozstrzygnięciem 

konkursów, bo co to za wycieczka 

bez konkursów? Oczywiście, że nie 

mogłoby ich zabraknąć.  

To już ostatni dzień 3-dniowej 

przygody. Oczywiście nie obejdzie 

się bez śniadania prawda? Bo prze-

cież trzeba mieć siły i mnóstwo ener-

gii. Pałac Habsburgów — było to 

pierwsze wyzwanie tego dnia. Na-

stępnie ruszyli do parku i muzeum 

Etnograficznego. A  teraz już tylko 

autokar i powrót do domu. 

Tak właśnie nasze kochane, dziel-

ne i pełne energii maluchy spędziły 

swoją pierwszą wycieczkę. Muszę 

przyznać że sama cofnęłabym się do 

najmłodszych lat by znów poczuć ten 

wyjątkowy klimat zielonej szkoły.  

Tekst powstał na podstawie relacji 

uczniów klasy 1a i 1b. 

Alicja Ścigalska  i Julia Małkowska 

 Zielona szkoła klas pierwszych REPORTAŻ 

 Zielona szkoła w Górach Stołowych — klasy IV i V REPORTAŻ 

Poniedziałek, 16 maja  (Maja Pacek) 

W pierwszy dzień wyjechaliśmy 

z Krakowa o siódmej rano. Po trzech 

godzinach dotarliśmy na parking pod 

Górą Szczytnik w Górach Stołowych. 

Stamtąd przeszliśmy piechotą do 

Twierdzy Srebrnogórskiej. Droga jest 

tak wąska, że nie mieści się na niej 

autobus. Twierdza składa się z sze-

ściu fortów rozmieszczonych na 

dwóch szczytach. Była budowana 

przez 12 lat. Pan przewodnik zapre-

zentował nam pistolet skałkowy, 

strzelał z niego dwukrotnie. Był 

ogromny huk i dużo dymu z prochu 

strzelniczego. Z ciekawostek: Twier-

dza nigdy nie została zdobyta, 

a w kompleksie mogło mieszkać do 

3,5 tysiąca żołnierzy. Ogromne maga-

zyny, studnia, zbrojownia, kaplica, 

więzienie, szpital, piekarnia, browar, 

warsztaty rzemieślnicze i prochownia 

czyniły fort całkowicie samodzielnym 

i samowystarczalnym — nagroma-

dzone zapasy miały wystarczyć na 3-

5 miesięcy oblężenia. 

Po zwiedzeniu pojechaliśmy na 

obiadokolacje — oczywiście była 
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pomidorowa. Po obiadokolacji poszli-

śmy wszyscy na boisko i plac zabaw. 

Wtorek, 17 maja (Martyna Siejek) 

Rano przewodnik zabrał nas na 

wycieczkę po Wambierzycach. 

W Wambierzycach znajduje się Bazy-

lika. Miejsce jest bardzo urokliwe. 

Koło Bazyliki mieścił się budynek 

gdzie znajdowały się ruchome szopki. 

Każda z nich była bardzo starannie 

wykonana. Autor zadbał o każdy naj-

mniejszy szczegół i widać, że włożył 

w to wiele pracy. Potem pojechaliśmy 

do chyba największej atrakcji tego 

dnia — kopalni węgla. Przewodnik 

opowiadał tam o bardzo ciekawych 

rzeczach związanych z kopalnią. Póź-

niej nakazał nam założenie kasków, 

bo kolejnym etapem było zejście pod 

ziemię. Tam dowiedzieliśmy się 

o życiu i pracy górników pod ziemią. 

Przewodnik opowiadał o tym w bar-

dzo ciekawy i humorystyczny sposób, 

więc wszyscy byli bardzo weseli. Do 

wyjścia wróciliśmy podziemną kolej-

ką. Tam przewodnik pożegnał się 

z nami, a my pojechaliśmy do kolej-

nego punktu podróży w tym dniu, 

którym były Duszniki Zdrój, gdzie 

byliśmy na spacerze.  Widzieliśmy 

tam wiele pomników i fontann a całe 

miasteczko jest bardzo ciekawe. Wie-

czorem wróciliśmy do ośrodka, gdzie 

zakończyliśmy dzień dyskoteką, 

a następnie poszliśmy spać. 

Środa 18 maja (Ania Adamczyk) 

Na środę zaplanowane było wyj-

ście w góry. Wstaliśmy już o siódmej, 

zwarci i gotowi na wycieczkę po Gó-

rach Stołowych. Do celu jechaliśmy 

ok. 30 minut. Po dotarciu na miejsce 

nasz przewodnik opowiedział nam 

o tym, jak powinniśmy się zachowy-

wać oraz o tym co przyda się w trud-

nych warunkach w górach. Trasę za-

częliśmy od wyjścia na taras widoko-

wy w Błędnych Skałach. Z góry wi-

dzieliśmy granicę polsko–czeską. 

Wyjście tutaj nie zajęło nam sporo 

czasu, jednak dużego wysiłku wyma-

gało wejście na Szczeliniec Wielki. 

Warto jednak było, ponieważ 

ze szczytu roztaczały się piękne wi-

doki. Byliśmy zachwyceni. Trzeba 

było jednak wracać do ośrodka na 

obiadokolację. Ok. 19:00 wyszliśmy 

na boisko, gdzie mogliśmy się zrelak-

sować grając w piłkę lub w siatkówkę 

lub bawić się na placu zabaw. Wie-

czorem mieliśmy karaoke, na którym 

świetnie się bawiliśmy. Cały dzień 

był bardzo udany, ale też męczący, 

więc szybko zasnęliśmy, zwłaszcza, 

że następnego dnia czekała na nas 

kolejna porcja wrażeń. 

Czwartek, 19 maja (Wiktoria Kucia) 

Był to przedostatni dzień na 

„Zielonej Szkole”. Najpierw wybrali-

śmy się do Kaplicy Czaszek. Musieli-

śmy trochę poczekać na wejście, po-

nieważ było dużo innych wycieczek. 

Kiedy już weszliśmy do Kaplicy Cza-

szek, to co zobaczyliśmy zrobiło na 

nas ogromne wrażenie! Dla niektó-

rych widok był niesamowity, dla in-

nych przerażający. Wszędzie dookoła 

było bardzo dużo ludzkich czaszek 

i kości ofiar wojen oraz epidemii cho-

rób zakaźnych. 

Następnie wybraliśmy się do Skal-

nego Miasta po stronie czeskiej. Było 

tam świetnie! Były bardzo ładne wi-

doki i bardzo różne kształty i wielko-

ści skał. Było tam przepięknie! Na 

koniec wybraliśmy się na spacer do 

Kudowej Zdroju. Pod koniec spaceru 

poszliśmy kupić coś ciepłego do picia 

ponieważ było zimno i padał deszcz. 

Trochę zmarzliśmy i chcieliśmy się 

ogrzać.  

Potem poszliśmy do autokaru 

i pojechaliśmy prosto do pensjonatu.  

Ten dzień był pełen niezapomnia-

nych wrażeń i był jednym z ciekaw-

szych dni naszego wyjazdu.  

Piątek, 20 maja (Marysia Cholewa) 

Piątek był ostatnim dniem naszej 

zielonej szkoły. Wstaliśmy o 6.30, 

zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy 

w drogę powrotną do domu, w trakcie 
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Poniedziałek  (Marysia Mazur) 

Myślę, że chociaż część z Was jest 

ciekawa jak było na zielonej szkole, 

na którą pojechaliśmy my — szósto-

klasiści.  

Ta zielona szkoła spędzona w Mi-

koszewie zdecydowanie była naszą 

najlepszą ze wszystkich zielonych 

szkół jakie do tej pory mieliśmy. Na-

sza wspaniała wycieczka rozpoczęła 

się 16 maja. Na peronie Dworca 

głównego w Krakowie spotkaliśmy 

sie o 5.30 z naszymi Paniami: panią 

Hanią Sokołowską i panią Joasią Ro-

manowską. O 5.40 odjeżdżał nasz 

pociąg pendolino: najszybszy pociąg 

w Polsce. Kiedy zapakowaliśmy się 

do pociągu, rozsiedliśmy się w na-

szych wygodnych siedzeniach. Te 

pięć godzin spędzaliśmy bardzo róż-

nie: niektórzy czytali książki, inni 

oglądali filmy i grali w gry kompute-

rowe. Podróż pociągiem zleciała nam 

naprawdę szybko. Zanim się obejrze-

liśmy, już byliśmy na dworcu w 

Gdańsku. Na peronie przywitał nas 

bardzo miły pan przewodnik, który 

potem oprowadzał nas po Gdańsku 

i Gdyni. Razem z panem przewodni-

kiem udaliśmy się do busa, którym 

pojechaliśmy zwiedzać gdańskie za-

której mieliśmy zaplanowane zwie-

dzanie Wrocławia. W czasie podróży 

graliśmy w różne śmieszne gry, dzię-

ki czemu jazda minęła szybko.  

Aby nabrać sił, zwiedzanie Wro-

cławia rozpoczęliśmy od zjedzenia 

obiadu. Potem udaliśmy się w stronę 

Starego Miasta, by podziwiać Wieżę 

Matematyczną — jeden z najwyż-

szych budynków wrocławskich. 

Z wieży, pomimo lekkiego deszczu, 

zobaczyliśmy piękną panoramę 

miasta. Kolejnym punktem wy-

cieczki był Rynek, a na nim Su-

kiennice wraz z Ratuszem, który 

obecnie jest siedzibą władz 

Wrocławia, w tym samego Pre-

zydenta! Z Rynku, po krótkim 

spacerze, dotarliśmy w okolice 

Ostrowa Tumskiego — najstar-

szej i zdecydowanie najpiękniej-

szej części miasta. Stąd, prze-

chadzając się nad Odrą,  doszli-

śmy do autobusu, który zawiózł 

nas prosto do ZOO.  

 Afrykarium — punkt kul-

minacyjny naszej wrocławskiej 

wędrówki  od października 2014 

roku stanowi największą atrak-

cję ZOO. Kompleks przedstawia 

różne ekosystemy związane ze 

środowiskiem wodnym Czarne-

go Lądu. Łącznie znajduje się tu 

19 basenów i zbiorników, w któ-

rych można podziwiać m. in. 

rafę koralową Morza Czerwone-

go, hipopotamy nilowe, ryby 

słodkowodne jezior Malawi 

i Tanganiki oraz najbardziej fascynu-

jące ze wszystkich ryb rekiny! Dla 

nas, miłośników przyrody, zwiedza-

nie Afrykarium było nie lada przeży-

ciem i pozostanie na długo w naszej 

pamięci. 

Wrocław zdecydowanie jest miej-

scem na mapie Polski, które MUSI się 

zobaczyć. My zapamiętamy go nie 

tylko ze względu na jego walory hi-

storyczne czy przyrodnicze, ale prze-

de wszystkim ze względu na jego 

urok i ... wszędobylskie, czarujące 

Krasnale.  

Zielona szkoła klas 4, 5A i 5B ofi-

cjalnie zakończyła się o godz. 22.00, 

kiedy to zmęczeni, ale bardzo zado-

woleni, z głowami pełnymi cudow-

nych wspomnień, dotarliśmy do Kra-

kowa. 

 

 Zielona szkoła w Mikoszewie — klasa VI REPORTAŻ 
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bytki. Zobaczyliśmy słynnego Żura-

wia, spacerowaliśmy po najpiękniej-

szej kamienicy w mieście. Na koniec 

udaliśmy się do kościoła mariackiego. 

Było to niezwykłe przeżycie, ponie-

waż wspięliśmy się na najwyższą 

wieżę. Schodów na górę było od gro-

ma, bo aż ponad 400. To prawie dwa 

razy więcej niż w naszej krakowskiej 

wieży mariackiej! Nie mniej jednak 

wysiłek jaki był związany z wejściem 

na sama górę był tego wart, ponieważ 

z tarasu widokowego było widać ca-

lutki Gdańsk! Kiedy wychodziliśmy 

z kościoła, spotkało nas coś zupełnie 

nie oczekiwanego. Otóż w drodze do 

pomnika Neptuna (boga mórz i ocea-

nów) zobaczyliśmy kaczątko, które 

odłączyło się przypadkiem od mamy 

i innych kaczątek. Na szczęście po 

drodze widzieliśmy to małe stadko. 

Nasz pan przewodnik użyczył nam 

swojej małej torby do przeniesienia 

malucha do mamy. Kiedy złapaliśmy 

kaczkę od razu pobiegliśmy w stronę 

mamy kaczki. Oczywiście wszystko 

dobrze się skończyło: kaczka wróciła 

do swojej rodzinki, a my uratowali-

śmy jedno małe istnienie... 

Naszym kolejnym i ostatnim 

w tym dniu- punktem zwiedzania by-

ło akwarium w Gdyni. Gdyńskie 

akwarium jest umieszczone 

w ogromnym budynku, w którym 

znajduje się sieć akwariów z rybami 

i innymi mieszkańcami morza Bałtyc-

kiego. Pobyt w tym miejscu był na-

prawdę wyjątkowy: do każdego zwie-

rzęcia była przypisana charakterysty-

ka i jakaś ciekawostka. „Wystrój” 

tych akwariów był zrobiony tak reali-

stycznie, że można było pomyśleć, że 

naprawdę jest się na dnie Bałtyku.  

Po tych wszystkich atrakcjach mu-

sieliśmy pojechać do ośrodka w Mi-

koszewie. Był to kompleks drewnia-

nych domków z dwoma piętrami. 

Domki były nowe, dlatego kiedy tam 

przyjechaliśmy aż pachniało nowo-

ścią. Ponieważ domki były zaraz po 

remoncie nie mieliśmy tam kaloryfe-

rów, dlatego przez pierwsze dwa dni 

było bardzo zimno. Jednak szybko się 

do tego przyzwyczailiśmy, a trzeciego 

dnia wyszło piękne słońce. Zaraz po 

przybyciu do ośrodka poszliśmy zjeść 

kolację, która okazała się przepyszna. 

Zmęczeni po całym dniu poszliśmy 

do łóżek i po chwili każdy spał jak 

suseł. 

I tak oto zakończył się dzień 

pierwszy… 

Wtorek  (Ola Litewka) 

Zebraliśmy się o 8:05 przed jed-

nym z domków, gotowi na dzisiejsze 

atrakcje. Po szybkim śniadaniu udali-

śmy się do domków przygotować do 

naszej wycieczki. Naszym celem była 

pasieka „U strusi”. Pewnie się zasta-

nawiacie dlaczego akurat taka nazwa? 

Ale tego dowiecie się za chwilę... O 

9:00 wyruszyliśmy. Szliśmy tam oko-

ło godziny. Droga jednak nam się nie 

dłużyła, bo nasza ścieżka prowadziła 

częściowo przez las, dlatego z pleca-

kami na ramionach mogliśmy się po-

czuć jak na prawdziwym kampingu. 

Gdy dotarliśmy na miejsce Pan 

pszczelarz pozwolił nam siąść na ław-

kach, gdy opowiadał różne ciekawe 

informacje na temat pszczół. Dowie-

dzieliśmy się wtedy m.in. jak wyglą-

dają domki tych stworzonek na ze-

wnątrz, a także w środku, jakie role 

pełnią poszczególne osobniki, jak 

wygląda codzienne życie pszczół oraz 

jak powstaje miodzik, który chętnie 

dodajemy do herbatki lub jemy 

z kromką chleba. Po prezentacji Pan 

pszczelarz ogłosił konkurs. Wygraną 

były dwa pióra strusi, którymi oni 

sami się opiekują. Te nagrody wywal-

czyli: Marysia i  Mikołaj. Następnym 

punktem naszej wycieczki było zoba-

czenie zwierząt, od których powstała 

nazwa pasieki. Mieliśmy szanse je 

nakarmić, a także zobaczyć jaja, które 

składają. Na koniec wycieczki poszli-

śmy zakupić piórka niedawno ogląda-

nych zwierząt i specjalne miody tam 

produkowane. Po spróbowaniu, zoba-

czyliśmy że wszystkie były naprawdę 

pyszne, ale jednak najbardziej smako-

wał nam z cynamonem. Wycieczka 

wszystkim bardzo się podobała, lecz 

byliśmy bardzo głodni i chcieliśmy 

już wrócić do ośrodka. Niestety 

w drodze powrotnej pogoda nam nie 

dopisała. Zaczęło strasznie padać i dął 

zimny wiatr. Po 45 minutach szybkie-

go marszu dotarliśmy. Była godzina 

13:30, kiedy w pośpiechu jedliśmy 

obiad, a następnie udaliśmy się do 

domku przebrać z przemoczonych 

ubrań i napić gorącej, pysznej herba-

ty. Po godzinie 16-tej wspólnie ruszy-

liśmy  na boisko piłki nożnej. Na po-
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czątku graliśmy sami, a później prze-

ciwko szkole z Lublina. Czas minął 

nam bardzo szybko. Nawet nie zau-

ważyliśmy, kiedy po kolacji usiedli-

śmy w pokoju naszej Pani Wycho-

wawczyni gotowi na próbę naszego 

przedstawienia na koniec roku. Około 

godziny 20:30 zmęczeni wróciliśmy 

do naszych pokoi. Tam jeszcze trochę 

połobuzowaliśmy, ale w końcu poło-

żyliśmy się do łóżek po cichu nie mo-

gąc doczekać się następnego dnia 

spędzonego w Mikoszewie.   

Środa (Paulina Grabowska) 

Dzisiaj pobudka była o 7.30. Rano 

po śniadaniu mieliśmy zajęcia z łucz-

nictwa. Pan uczył nas zasad BHP 

podczas korzystania z łuku. Ustalili-

śmy kolejność i według niej chwytali-

śmy za łuki. Każdy otrzymał 3 strza-

ły. Było 11 kół każdy im bliżej środka 

wzrastał o jeden punkt. Wygrał Kuba 

Szczotka z 12 punktami, otrzymał 6 

bursztynów i piękną muszelkę. Na 

koniec każdy kto chciał otrzymał po 

małym kawałku bursztynu. Po zaję-

ciach poszliśmy na boisko. Po poob-

iedniej sjeście mieliśmy grę terenową 

z GPS-ami. Podzieliliśmy się na trzy 

grupy: 

 Grupa „Kasa fiskalna”: Ma-

ciek, Paula, Justa i Oliwka, 

 „Iluminaci”: Miki, Emilka, 

Wiktoria i Bartek, 

 „Banany”: Kuby, Ola, Marysia, 

Zosia. 

Każdy w grupie miał patrolowego

(trzymał kartkę) i kogoś od GPS-u. 

Gra polegała na  znalezieniu w lesie 

12 punktów i napisanie ich na kartce 

patrolowego kredkami które były do-

czepione do punktów co uniemożli-

wiało oszukiwanie. Drużyny starto-

wały co 10 minut w kolejności: Kasa 

fiskalna, Banany, Iluminaci. Wbrew 

głupiej nazwie wygrała Kasa fiskalna 

która ustanowiła nowy rekord trasy: 

59 minut. Na drugim miejscu byli 

Iluminaci którzy przegonili Banany 

mimo wielu kłótni. Nagrodą była sa-

tysfakcja. 

Po kolacji był drugi mecz Ligi 

Mistrzów — graliśmy wtedy z inną 

podstawówką z województwa lubel-

skiego. Wygraliśmy jedną bramką 

strzeloną w ostatniej minucie meczu 

(trwał 45 minut). Dzięki temu w me-

czach zrobiło się 1:1 bo we wtorek 

przegraliśmy trzema bramkami. 

We czwartek był ostatni mecz który 

wygraliśmy walkowerem. O 20.45 

była dyskoteka, na której siedzieliśmy 

do 21.20. Tak skończył się ten dzień 

pełen gier i zabaw. 

Czwartek (Mikołaj Dzięgiel) 

Tego dnia nasza klasa wybrała się 

do Malborka. Jechaliśmy ok. 45 mi-

nut busikiem. Podczas tej wycieczki 

zwiedziliśmy katedrę, dziedziniec, 

oglądaliśmy zbroje, broń krzyżaków 

i wiele innych ciekawych rzeczy. Gdy 

wyszliśmy na dziedziniec dostaliśmy 

pięć minut czasu wolnego i zobaczy-

liśmy manufakturę słodyczy. Ok. go-

dziny 13-ej wybraliśmy się w drogę 

powrotną. Gdy wróciliśmy od razu 

zjedliśmy obiad, a potem graliśmy 

w  piłkę nożną do wieczora. 

Piątek – czyli pożegnanie z mo-
rzem… (Oliwia Malandowicz) 

 

Do Krakowa wróciliśmy pocią-

giem pendolino, ale posłuchajcie od 

początku … 

Obudziliśmy się ok. 7.20, poranny 

posiłek zjedliśmy z uśmiechem. 

O 8.30 zaczęliśmy się pakować, nie-

którym zajęło to 30 minut, a innym 

godzinę. Później poszliśmy na boisko 

pograć w piłkę, ponieważ była piękna 

pogoda. Około godziny jedenastej 

poszliśmy na plażę by pożegnać się 

z morzem. Pisaliśmy na piasku „Do 

widzenia” w różnych językach. Po 

obiedzie odebraliśmy nagrody z kon-

kursu „Najciekawszy zamek z pia-

sku”. O godzinie 14.55 przyjechał 

nasz pociąg. W trakcie jazdy graliśmy 

w różne gry, oglądaliśmy filmy oraz 

słuchaliśmy ulubionej muzyki. O go-

dzinie 20.10 byliśmy w Krakowie. 

To była wspaniała „zielona szko-

ła”, której nigdy nie zapomnimy!  
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Igor Stawiarz 

  Squash SPORT 

Squash — sport, który dzisiaj 

Wam przedstawię jest naprawdę bar-

dzo wciągający, a jego historia-

ciekawa. Za początki tego sportu 

można uznać XVII wiek, kiedy to 

angielscy więźniowie, uwięzieni 

w celach, w walce z nudą postanowili 

stworzyć swoją odmianę tenisa. 

Wzięli rakiety tenisowe, które wydłu-

żyli, oraz szmaciane piłeczki i sami 

stworzyli zasady tego sportu (opiszę 

je w dalszej części artykułu). Tak po-

wstał squash. Od tej pory rozgrywa 

się go w prostokątnym pomieszczeniu 

z 4 ścianami (jedna jest szklana) 

z wyznaczonymi na nich liniami autu 

oraz liniami na podłodze.  

Teraz porozmawiajmy o zasadach. 

Pozornie wydają się trudne do zrozu-

mienia, ale kiedy w nasze ręce dosta-

nie się rakieta i będziemy rozgrywali 

prawdziwe mecze, okaże się, że jest 

to całkiem łatwe. Podzielimy tę część 

na kilka punktów, aby łatwiej było 

zrozumieć artykuł: 

1a) Serwis-losowanie — na po-

czątku każdego meczu, trzeba wybrać 

serwującego. Odbywa się to za pomo-

cą losowania z udziałem główki ra-

kiety: zależy, jaki wzór wyjdzie, oso-

ba, która go wybrała, serwuje. 

1b) Postawa przy serwisie — aby 

zaserwować, musimy wybrać, z której 

strony zaserwujemy. Gdy już się zde-

cydujemy, należy stanąć tak, aby jed-

na stopa znajdowała się w kwadracie 

na podłodze: po lewej stronie prawa 

noga, a po prawej — lewa. 

1c) Prawidłowy już serwis. Aby 

prawidłowo zaserwować, należy tra-

fić piłeczką powyżej środkowej linii 

oraz poniżej górnej linii autu. Trafie-

nie w linie, odmiennie niż w tenisie, 

jest autem. Piłeczka po prawidłowym 

odbiciu od frontowej ściany ma trafić 

na pole przeciwnika, za środkową 

linię na podłodze. Nietrafienie tam 

jest autem, tak samo jak trafienie 

w linię. 

2) Dalsza gra. Po prawidłowym 

serwisie można odbijać piłeczkę 

wszędzie, byle trafiłaby we frontową 

ścianę. Tym razem środkowa linia, 

nic już nie oznacza, jednak piłka musi 

trafić powyżej dolnej linii autu i gór-

nej linii autu. Piłka może również być 

odbijana od pozostałych trzech ścian, 

ale musi ona trafić we frontową, ina-

czej tracimy punkt. Piłeczka po pra-

widłowym trafieniu w ścianę (lub 

ściany) musi zostać odbita przez na-

szego przeciwnika lub nas po jej jed-

nym odbiciu od ziemi. W wypadku, 

kiedy piłka odbije się dwa lub więcej 

razy punkt traci osoba która nie odbi-

ła piłeczki w odpowiednim momen-

cie. Wymiana (set) trwa aż do mo-

mentu, gdy jeden z uczestników zdo-

będzie 11 punktów, Jednak muszą 

być dwa punkty różnicy, więc możli-

we są wyniki np. 14:12, 16:14 lub 

12:10. 

3) Podczas gry mogą się zdarzyć 

różne sytuacje zagrażające bezpie-

czeństwu sportowców. Wtedy należy 

zgłosić jedno z następujących słów: 

3a) Let — należy go zgłosić, kiedy 

na przykład osoba, która odbiła piłkę 

przechodzi do tyłu, by zrobić nam 

miejsce, ale okazuje się, że druga oso-

ba wybrała tę samą drogę. Wtedy dru-

ga osoba musi zgłosić let, jednak nie 

może już tego zrobić, jeśli już odbiła 

piłkę. Gdy let zostanie zgłoszony, 

następuje powtórka. 

3b) Stroke — należy go zgłosić 

kiedy na przykład osoba, z którą gra-

my stoi w ten sposób, że uderzeniem 

piłki możemy uderzyć również ją. 

Wtedy osoba zgłaszająca stroke do-

staje punkt i serwuje. Teraz pomów-

my o uderzeniach, które również opi-

szę w punktach. 

1. Drive („drajw”) polega na tym, 

aby trafić piłeczką do pola serwi-

sowego lub za niego. 

2. Drop — polega na tym, aby pod-

biec do frontowej ściany i trafić 

do targetu (celu ustalonego  

przez trenera). 

3. Boast — polega na tym, aby pi-

łeczkę odbić najpierw od ściany 

bocznej, później od frontowej 

a później od drugiej bocznej, na 

koniec piłka musi przyjść do nas.  

Myślę, że ten mój długaśny arty-

kuł, (chyba nawet dłuższy od po-

przedniego o gitarze) zachęcił Was do 

zaczęcia gry w squasha. W całej Pol-

sce są lekcje squasha dla dzieci 

w każdym wieku. Zdecydowanie po-

lecam ten sport, bardzo wciąga i moż-

na poznać wielu partnerów do gry. 

Obecnie squasha rozgrywa się w 153 

krajach, który są członkami Świato-

wej Federacji Squasha. Możliwe jest, 

że w 2020 roku squash zostanie spor-

tem olimpijskim. 

Holenderka Orla Noom w walce z hinduską Joshna Chinnappa w turnieju squasha  

w Chennai w październiku 2009 roku. Photo: V. Ganesan. https://goo.gl/VgXZTh. 
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  Czy żeby napisać książkę mu-

sisz mieć pełne wykształcenie bądź 

być na tyle dojrzałym, by stanąć oko 

w oko z tym niełatwym wyzwaniem? 

Nie każdy ma na tyle odwagi aby 

wziąć pióro do ręki i pisać. Czy gdy-

bym powiedziała Ci, że 7-mio latki 

napisały książkę, uwierzyłbyś? Oni 

się odważyli, klasowe kłótnie przesta-

ły być istotne, usiedli wszyscy razem 

i zaczęli spełniać swoje marzenie. 

    Zacznijmy od początku, prze-

nieśmy się w dzień który był ważny 

dla naszych milusińskich. Jest 22 ma-

ja 2016 − piątek, godzina 13:30. Ro-

dzice ze swoimi dziećmi powoli się 

zbierają i zniecierpliwieni szamotają 

się po pokoju biblioteki wojewódz-

kiej. Zaraz zaczynamy. Słychać głosu 

Pani Kasi, która tego dnia była wspa-

niałą podporą dla swoich uczniów, 

była tabletką na stres. „Czerwony 

Kapturek” -  to właśnie taki tytuł no-

sił spektakl klasy 1B. Pewnie zasta-

wiacie się, co spektakl ma wspólnego 

z książką. Otóż tak naprawdę nic. Te 

dwie kompletnie różniące się formy 

artystyczne łączy tylko jedno − pasja, 

kreatywność i zaangażowanie. 

   Oglądając występ czułam się 

jakbym siedziała na jednym z teatral-

nych foteli wśród pasjonatów teatru. 

Gra aktorska tych cudownych dzie-

ciaków była zaskakująca i nieprawdo-

podobna. Każde z maluchów wczuło 

się w swoją rolę i z wielkim uśmie-

chem i pewnością mówiło kolejne, 

wykute idealnie na pamięć teksty. 

„Czerwony kapturek”, spektakl wyda-

wałoby się oczywisty, lecz tak nie 

było. Nie była to kopia historii, którą 

każdy zna, oczywiście były podobne 

elementy ale to był „Czerwony kaptu-

rek” klasy 1B, ich „Czerwony kaptu-

rek” 

   Wisienką na torcie była premiera 

książki „Kosmiczna podróż” autor-

stwa naszych maluchów. Najwięk-

szym zaskoczeniem był fakt, że ta 

książka wygląda jak prawdziwa - tak, 

wiem, dziwnie brzmi, ale naprawdę 

tak było. Byłam przekonana, że to 

będą kartki papieru owinięte sznur-

kiem z rysunkami dzieciaków i ich 

jeszcze nieperfekcyjnym pismem. 

A ta książka była arcydziełem goto-

wym do położenia na półkach sklepo-

wych. Zarówno treść, jak i rysunki 

stworzyły dzieciaki z 1B i to było aż 

niewiarygodne.  

  Pod równie wielkim wrażeniem 

powstałej książki była sama Dyrektor 

Biblioteki Wojewódzkiej, która gorą-

co gratulowała młodym autorom 

i włączyła książkę do księgozbioru 

Biblioteki. Rysunki wyglądają jak 

z muzeum sztuk pięknych, a książka 

jest napisana jakby wyszła spod ręki 

zawodowego autora bajek. Co to mo-

że oznaczać? Dzieciaki dopuściły się 

oszustwa i skopiowały z Google ry-

sunki, a tekst został napisany przez 

kogoś innego? Jasne, że nie! Cała 

klasa połączyła swoje siły i z pomocą 

wychowawczyni powstało to cudo. 

Morał z bajki jest taki, że wspólna 

praca popłaca. Wynika to nie tylko 

z tekstu książki, także sam fakt jej 

powstania nawiązuje do tych kilku 

słów. Więc pamiętaj, nieważne ile 

masz lat i co chcesz zrobić, wspólne 

dążenie do celu kończy się sukcesem.  

Alicja Ścigalska  i Julia Małkowska 

                Za młodzi? WYDARZENIA 



 Strona 11 

M a j - c z e r w i e c  2 0 1 6  

  

Artur Conan Doyle (1859-1930) 

był szkockim pisarzem i publicystą.  

Zasłynął dzięki opowiadaniom o ge-

nialnym detektywie Sherlocku Hol-

mesie. Jednak Conan Doyle napisał 

także zapomnianą dziś, bardzo cieka-

wą książkę. Są to właśnie „Przygody 

Brygadiera Gerarda”. Jest to książka 

przygodowa. Jej akcja rozgrywa się 

w czasach napoleońskich, a głównym 

bohaterem jest Gerard, francuski ka-

walerzysta. Młody, wierny Cesarzowi 

towarzyszy  mu we wszystkich wo-

jennych wyprawach.  

Książka jest bardzo niestandardo-

wa, to chyba jedyna znana książka 

przygodowa osadzona w czasach na-

poleońskich. A przecież wojny napo-

leońskie to idealny temat dla twórców 

przygodowych powieści. Ale wróćmy 

do książki. Jest ona podzielona na 

kilkanaście rozdziałów. Każdy roz-

dział to zupełnie inna przygoda. Tyl-

ko przygoda Gerarda pod Waterloo 

była tak długa że rozdzielono ją na 

dwie części. Przygody nie są ułożone 

w kolejności historycznej. Na przy-

kład po przygodzie brygadiera która 

miała miejsce w Rosji w  1812  roku 

następuje przygoda ze zdobyciem  

Saragossy która miała miejsce  

na pewno wcześniej, najprawdopo-

dobniej w roku 1809. 

Sama książka bardzo mi się spo-

dobała. Wszystkie przygody są pla-

stycznie opisane i realistyczne, ale 

jednocześnie niesamowite. Przygody 

nie toczą się na polach bitew lecz 

głównie występuje motyw ważnej 

tajnej misji w czasie której brygadier 

musi się zmierzyć z różnymi trudno-

ściami. W przedostatniej przygodzie 

brygadier jest na polu bitwy ale nie 

bierze w niej udziału ponieważ musi 

dostarczyć ważny meldunek.  Przygo-

dy mają ciekawe tło historyczne. Jed-

nocześnie autor ukazał brygadiera 

jako stereotypowego Francuza. Ge-

rard jest eleganckim i odważnym 

dżentelmenem .  

Opowieści o brygadierze były nie-

gdyś znane w Anglii. Książkę Conan 

Doyle wydał w 1896 roku. Jako cie-

kawostkę mogę podać, że jedną 

z opowieści („Jak brygadier upolował 

lisa”) opublikowano w pewnej angiel-

skiej gazecie. Gerard to jedna z trzech 

powieści historycznych Conan Doyla 

Powieść jest oprócz tego bardzo 

mądra i pouczająca. Przygody wydają 

się trochę zabawne ale większość  

z nich ma niebanalny morał do które-

go nie tak łatwo dotrzeć.  

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

Twórca  Gerarda – Artur Conan Doyle 

            „Przygody brygadiera Gerarda” RECENZJA 

Maciej  Skórka 

„Jak będzie wyglądała przy-

szłość?” Oto pytanie pojawiające się 

w głowie każdego, kto stąpał po Zie-

mi. Suzanne Collins pokazuje nam 

w tej książce swoją wizje przyszłości 

oczami głównej bohaterki, 16-letniej 

Katniss Everdeen.  

Oto władcy Panem, państwa poło-

żonego w Ameryce Północnej, po 

wojnie dzielą kraj na 13 dystryktów 

i ogłaszają coroczne Igrzyska Głodo-

we. W ich celu każdy dystrykt będzie 

zmuszony składać daninę w postaci 

wylosowanych podczas dożynek  

dziewczynki i chłopca w wieku od 12

-18 lat. Zostaną oni wyszkoleni, by 

stanąć na arenie i stoczyć śmiertelną 

walkę w której z 24 osób, żywy wyj-

dzie tylko jeden zwycięzca. To poru-

szająca powieść o świecie, którego 

należy się bać, a został wykreowany 

niezwykle realnie. Opowiada o sile 

miłości, wytrwałości nawet w najgor-

szych sytuacjach, o tym jak ważna 

jest rodzina i jak dużo można dla niej 

poświęcić. Pokazuje do jakich 

ogromnych czynów potrafi ludzi 

pchnąć jedna osoba, jeden czyn.  

 Suzanne Collins – „Igrzyska śmierci” 
Aleksandra Litewka 

RECENZJA 

„Przygody Brygadiera Gerarda” Artura 

Conan Doyle z ilustracjami, w tłumacze-

niu zbiorowym. Wydanie Damidos-

przygoda. 

„Igrzyska Śmierci” Suzanne Collins  

w tłumaczeniu Małgorzaty Hesko-

Kołodzińskiej i Piotra Budkiewicza. Wy-

dawnictwo Media Rodzina. 
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Jest to stolica Austrii, była siedzi-

ba Habsburgów i miasto, które kształ-

towało historię Polski. Nazwa miasta 

jest rozpoznawalna w całej Europie i 

w większości krajów na świecie. Sły-

szane czasami w szkole, na ulicy lub 

wycieczce słowa ,,Vienna" al-

bo ,,Wien" to tak naprawdę nazwy 

tego miasta. Możecie się zastanawiać 

o czym będzie w tym numerze? 

Nie będę opisywała całego miasta, 

ale tylko te miejsca lub zabytki, które 

sama widziałam lub zwiedzałam. Za-

praszam :-) 

1. HOFBURG, SCHÖNBRUNN I BEL-

WEDER. Trzy pałace w jednym 

mieście. Wszystkie należały do 

Habsburgów i każdy miał inną 

rolę. 

2. WIEDEŃSKIE ZOO. Jedno z naj-

starszych, działających ZOO na 

świecie. 

3. MUZEUM HISTORII SZTUKI I MU-

ZEUM HISTORII NATURALNEJ. Są 

to dwa muzea na przeciwko sie-

bie. Wyglądają prawie identycz-

nie. Jest tam dużo zbiorów z ca-

łego świata (taka mała porada: 

nie polecam planować zwiedza-

nia ich w jeden dzień, bo praw-

dopodobnie się wam to nie uda). 

4. ALBERTINA. Muzeum w którym 

znajdują się ważne dzieła arty-

stów takich jak Picasso i Michał 

Anioł. 

5. PRATER. Park rozrywki z około 

250 atrakcjami różnego typu. 

Sam park też ma 250 lat. Bardzo 

polecam karuzelę łańcuchową 

o wysokości 177 m, z której jest 

piękny widok na Wiedeń. 

To by było na tyle. Może w na-

stępnym roku znowu się tam wybiorę 

to napiszę o innych zabytkach. 

Myślę, że w naszej szkole znaj-

dzie się grupa osób, które tak jak ja, 

ubóstwiają książki. Dla tych nie czy-

tających: takie osoby to książkoholi-

cy/mole książkowe. 

Muszę z przykrością stwierdzić, 

że bardzo dużo ludzi porzuciło ten 

cudowny sposób spędzania czasu. 

W tym artykule opiszę jeden z best-

sellerów książkowych dla młodzieży, 

a mianowicie: „Percy Jackson i bogo-

wie olimpijscy”. 

Percy jest (nie)zwykłym chłopa-

kiem mieszkającym w Nowym Jorku 

na Manhattanie. Mieszka ze swoją 

mamą i ojczymem. Jego życie jest 

takie samo jak życie innych nastolat-

ków. Zmienia się to pewnego dnia, 

w którym jego matka razem z najlep-

szym przyjacielem Groverem wta-

jemniczają Percy’ego w nieznany mu 

dotąd świat, w którym żyją mitolo-

giczne stworzenia oraz bogowie olim-

pijscy. Chłopak wkrótce poznaje ta-

jemnicę, która tłumaczy tajemnicze 

odejście jego ojca oraz to, kim tak 

naprawdę jest Percy... Razem z przy-

jaciółmi wyruszają na niebezpieczną 

misję, w której będą walczyć z po-

tworami oraz z czymś o wiele groź-

niejszym. 

„Percy Jackson” to z pewnością 

najbardziej wciągająca, w specyficz-

ny sposób humorystyczna i tajemni-

cza seria jaką kiedykolwiek czytałam. 

Chociaż wcześniej nie lubiłam mito-

logii, po przeczytaniu pierwszej czę-

ści wręcz ją pokochałam! Polecam 

wszystkim bez wyjątku! 

Marysia Mazur 

Maja Zielińska 

Wiedeń PODRÓŻE 

 

W tym roku w nocy z 13 na 14 

maja odbyła się 13 krakowska Noc 

Muzeów. Można było zwiedzać 

wszystkie krakowskie muzea bezpłat-

nie. Ja też wybrałam się na to wyda-

rzenie. Zwiedzałam Muzeum Inży-

nierii Miejskiej. Na wystawę wysta-

wiono zabytkowe tramwaje i samo-

chody. W sąsiednim budynku była 

wystawa drukarek oraz maszyn do 

pisania. Następnie wybrałam się do 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 

Manggha. Oglądałam tam wystawę 

japońskich lalek oraz porcelanowych 

misek. Odbył się tam też pokaz pa-

rzenia herbaty. 

 „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” 

Maja Zielińska 

Noc muzeów 

Conan Doyle bardzo dobrze opi-

suje też przygody niczym najpraw-

dziwszy żołnierz. Potrafi się idealnie 

wczuć w rolę starego weterana, który 

opowiada przygody jakie przeżył 

w swojej młodości. 

Co ciekawe w 1970 roku na pod-

stawie tej książki Jerzy Skolimowski 

nakręcił film. Oglądałem go częścio-

wo i bardzo mi się nie spodobał.  

Samą książkę polecam do prze-

czytania. Mnie bardzo wciągnęła 

i żałuję, że nie ma już więcej przygód 

sympatycznego brygadiera. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) RECENZJA 



 Strona 13 

M a j - c z e r w i e c  2 0 1 6  

Red Velvet Cake. Wszystko w to-

nacji krwistoczerwonej, przywołującej 

na myśl ugryzienia wampira. Babecz-

ki na czasie, wszak sagi o wampirach 

są w ciągle bardzo trendy ;-). 
  

Składniki na 24 babeczki: 

 2,5 szklanki mąki pszennej, 

 2 łyżki kakao, 

 1 łyżeczka soli, 

 1 szklanka cukru, 

 1,5 szklanki oleju, 

 2 duże jajka, 

 pół łyżeczki czerwonego barwni-

ka w żelu (paście), 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii, 

 1 szklanka maślanki lub kefiru, 

 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, 

 2 łyżeczki białego octu. 
 

Wszystkie składniki powinny być 

w temperaturze pokojowej. Mąkę, 

kakao, sól − przesiać, odłożyć. 

W misie miksera zmiksować olej 

z cukrem, dodawać jajka, jedno po 

drugim, cały czas miksując. Dodać 

wanilię i barwnik, miksować do połą-

czenia. 

Do masy dodawać na przemian 

maślankę i mąkę, do wyczerpania, 

cały czas miksując − ale tylko do po-

łączenia składników, nie dłużej. 

W małej miseczce 

wymieszać sodę z oc-

tem, powstanie piana. 

Od tego momentu dzia-

łać szybko − pianę do-

dać do ciasta i zmikso-

wać (średnia prędkość 

miksera) przez 10 se-

kund. 

Przygotować formę 

do muffinek, wyłożyć 

papilotkami. Ciasto 

rozdzielić pomiędzy 

papilotki, nakładając 

do 3/4 wysokości papilotki. 

Piec w temperaturze 180ºC przez 

około 20-25 minut, do tzw. suchego 

patyczka (najlepiej bez termoobiegu). 

Wyjąć, wystudzić na kratce. 
 

Krem: 

 300 ml śmietany kremówki  

(30 lub 36%), schłodzonej, 

 250 g serka mascarpone, 

schłodzonego, 

 2,5 łyżki cukru pudru (lub 

więcej, do smaku). 

Śmietanę kremówkę, serek mascar-

pone i cukier puder umieścić w misie 

miksera i ubić do powstania sztywne-

go kremu. Kremem udekorować ba-

beczki (ja krem na babeczki wyłoży-

łam łyżką). 
 

Ponadto: 

 1 granat 

 pół słoiczka dżemu lub konfi-

tury z wiśni 

Z granata wyłuskać nasionka. 

Dżem z wiśni podgrzać (by zrobił 

się płynny), zmiksować blenderem, by 

nie było w nim kawałków owoców. 

Dżem przełożyć do woreczka (lub 

jednorazowego rękawa cukiernicze-

go), odciąć róg. 

Babeczki udekorować dżemem 

i nasionkami granata. 

Smacznego :-). 

„Pocałunek Drakuli” — babeczki Red Velvet 
Wiktoria Kucia 

PRZEPIS 

http://www.mojewypieki.com/przepis/red-velvet-cake

