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Powiastka z morałem 
 
Był sobie chłopak i była dziewczyna. 
Tak się opowieść moja zaczyna. 
Razem chodzili do jednej szkoły. 
Ona była smutna, a on był wesoły. 
Tworzyli razem udaną parę – 
czego brakowało, to on miał z nadmiarem. 
I w drugą stronę to też działało – 
czego dziewczę miało dużo – to chłopak 
miał mało. 
O humorze i rozumie piszę oczywiście. 
A wy przyznajcie się o czym myśleliście? 
I stało się to, co było do przewidzenia. 
Każde pod wpływem drugiego zaczęło się 
zmieniać. 
Ona coraz częściej chodziła wesoła, 
a on w prymusa zamienił się z matoła. 
Opowieść kończę morałem niestety – 
szukajmy przyjaciół, co nasze wady za-
mienią w zalety. 

Agata Górska, 6a 

 

Nareszcie 
 
No i nadeszła upragniona wiosna… 
Ospałe lenie, które całą zimę grzały 
miejsce przed ekranem komputera 
wychodzą z domów. Wszystkim lenią 
radzę wyjść na powietrze. Podziwia-
nie przyrody, która po długim śnie 
zimowym budzi się do życia, to lep-
sze zajęcie niż obrastanie w tłuszcz 
przed telewizorem, z paczką chipsów 
i colą w ręce. Zimą było szaro, nie-
ciekawie, wiosną wracają kolory, 
zwierzęta i przyroda budzi się do ży-
cia, kwiaty kwitną, ptaki śpiewają. 
Dopiero gdy minie zima, doceniamy 
to, jak pięknie jest wiosną. 

Wiktoria Podemska, 5a 
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Wielkanoc we Francji 
Jeśli zapomnicie o dacie Świąt Wielkanocnych, to możecie ich we Francji nie zauważyć. 
Zważywszy na to, że święta mają charakter świecki, w Wielką Niedzielę otwarte są sklepi-
ki, restauracje, puby i inne niedzielne „geszefty”. Zatem wszystko toczy się starym, co-
dziennym rytmem. Do dzisiaj zachował się zwyczaj obdarowywania czekoladowymi jajka-
mi. Dzieci już w czwartek rozpoczynają budowę gniazd w przydomowych ogródkach, aby 
wcześnie rano znaleźć w nich jajka czekoladowe, zostawione przez wielkanocnego zającz-
ka. 

Wielkanoc w Szwecji 
Ciekawą tradycję Świąt Wielkanocnych ma Szwecja. Właściwie to święta rozpoczynają się 
już w Wielki Czwartek, za sprawą gromadek poprzebieranych dzieci, które kolędują od 
drzwi do drzwi z prośbą o pieniądze lub łakocie. Ponadto tradycja każe, by w Wielki Piątek 
wstać „bardzo rano” i ściągnąć kołdrę ze śpiącej osoby. Natomiast w średniowieczu kulty-
wowano zwyczaj chłostania, chłostali się i słudzy, i panowie, mężowie i żony, dzieci i ro-
dzice, kawalerowie i panny. Dziś, bez problemu można kupić przepiękne, kolorowe rózgi, 
fantastycznie ozdobione piórkami i koralikami. Zwyczaj świątecznego, niedzielnego śnia-
dania jest kultywowany do dnia dzisiejszego. Może zestaw potraw jest dla nas cokolwiek 
egzotyczny, ważne jednak, że i tak chodzi o Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wielkanoc w Afryce 
W Afryce Wielkanoc jest celebrowana głównie we wspólnotach chrześcijańskich. W wigi-
lię Wielkiej Nocy setki ludzi biorą udział w renowacji i dekoracji kościoła. Dekoracje ko-
ścioła są zrobione z materiałów i przybierają wygląd kwiatów, motyli i drzew. Hymny 
i pieśni są wykonywane przy akompaniamencie bębnów. Po mszy są wykonywane trady-
cyjne tańce na zewnątrz kościoła. Po uroczystości ludzie wracają do domów by świętować 
jedząc lokalne potrawy oraz napoje. 

Mirosław Sadowski, 6e 

 

Dobrze znamy obyczaje świąteczne w Polsce. Ale co z tymi, które panują w innych 
krajach? Oto kilka najciekawszych tradycji… 



 4 

 

2. Z którego kraju pochodzi kapelusz typu 
"panama"? 

* z Brazylii  
* z Chile  
* z Panamy 
* z Ekwadoru  
Blondynka prosi o pomoc publiczności.  

1. Jak długo trwała Wojna Stuletnia? 

* 116 lat  
* 99 lat  
* 100 lat  
* 150 lat  
Blondynka korzysta z możliwości nieudzie-
lania odpowiedzi na jedno pytanie.  

3. W którym miesiącu Rosjanie obchodzą 
rocznicę Rewolucji Październikowej? 

* w styczniu  
* we wrześniu  
* w październiku  
* w listopadzie  
Blondynka korzysta z jokera telefoniczne-
go i dzwoni do innej blondynki.  

4. Od którego zwierzęcia pochodzi nazwa 
Wysp Kanaryjskich? 

* od kanarka  
* od kangura  
* od szczura  
* od psa  
Blondynka odpada z gry.  

Odpowiedzi: 

1. Wojna Stuletnia trwała 116 lat - od 1337 do 1453.  
2. Kapelusz "panama" pochodzi z Ekwadoru.  
3. Rocznicę Rewolucji Październikowej obchodzi się 7 listopada.  
4. Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi z łaciny, w której canis oznacza 
psa. 

Opracowanie: Mirosław Sadowski 
Źródło: www.onet.pl 

Blondynka bierze udział w telewizyjnym quizie. Dostaje następujące pytania:  

P.S. Jeżeli uznałeś perypetie blondynki za zabawne, to tu masz właściwie odpo-
wiedzi:  
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MUZEA 

Jeśli macie trochę wolnego czasu, niewiele pieniędzy, ale za to dostęp do kom-
putera z Internetem  to polecam wycieczkę do muzeum. 
Muzeum jest domem Muz. Muzy były to boginie, opiekujące się różnymi rodzaja-
mi sztuki – teatrem, muzyką, tańcem, poezją. Nie istniały wprawdzie Muzy ma-
larstwa i rzeźby, ale to właśnie dla nich wznosi się specjalne budynki, zwane 
muzeami. 
W Polsce: 
Muzeum Narodowe w Warszawie –  www.mnw.art.pl 
Muzeum Narodowe w Krakowie – www.muz-nar.krakow.pl 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – www.mnwr.art.pl 
W Europie i Stanach Zjednoczonych: 
Wiedeń – Muzeum Historii Sztuki – www.khm.at 
Petersburg – Muzeum Ermitaż www.hermitagemuseum.org 
Paryż – Muzeum Luwr – www.louvre.fr 
Paryż – Muzeum Impresjonizmu – www.musee-orsay.fr 
Rzym – Muzeum Watykańskie – mv.vatican.va 
Florencja – www.uffizi.firenze.it 
Londyn – The Britush Museum – www.britishmuseum.org 
Nowy York – Muzeum Sztuki Nowoczesnej – www.moma.org 
Waszyngton – Muzeum Narodowe – www.nga.gov 

 

NAJDZIWNIEJSZE ZAWODY ŚWIATA 

BARISTA – zajmuje się doborem, parzeniem oraz podawaniem kawy. 
FELCZER – zajmuje się leczeniem, choć jego kwalifikacje są niższe niż dyplomowane-
go lekarza. 
KALFAKTOR – górnik pracujący na powierzchni ziemi, wykonujący rozmaite czynno-
ści pomocnicze. 
KIPER – zajmuje się degustacją, czyli oceną wartości potraw. 
KLECHDARZ – wymyśla i opowiada bajki. 
KONWISARZ – wyrabia przedmioty z cyny i spiżu. 
LUDWISARZ – odlewa elementy z brązu, mosiądzu i spiżu; np. dzwony, lichtarze, po-
sągi. 
MINCERZ – produkuje monety 
PRESTIDIGITATOR – czyli iluzjonista, specjalizuje się w przedstawianiu   magicznych 
sztuczek. 
SZMUGLERZ – zajmuje się wyrobem pasów, frędzli i ozdobnych taśm. 
ZDUN – buduje piece kaflowe i kominki. 

Mirosław Sadowski, 6e 
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ILE LAT MOGĄ ŻYĆ ZWIERZĘTA? 

Aby kot, pies czy królik dożył określonego dla swojego gatunku wieku, 
(zdarzają się oczywiście zwierzęta, które żyją o wiele dłużej) musi być odpo-
wiednio pielęgnowany. Żadne zwierzę, nawet te, które może żyć najdłużej, za-
niedbane, umrze przedwcześnie. Tak więc, pamiętajmy! Należy dbać o naszych 

p u p i l i , 
jeśli chce-
my, aby 
żyli jak 
najdłużej. 

Klaudia 
Żuchowska 

 
 

 
PIĄTY CZŁONEK RODZINY 

Mikusia nie cierpi się przytulać, choć powinna. 
Nikt się na nią nie gniewa, ponieważ każdy może czegoś nie lubić. 
Mika na ogół jest bardzo grzeczna, lecz czasami jakaś głupota jej wpadnie do 
głowy. Jednak, kiedy nabroi, nikt nie umie jej ukarać, bo jej oczka wtedy tak 
błagalnie patrzą. Raz na jakiś czas przychodzi do jakiejś osoby sama. Kiedy zo-
baczy, że ktoś nie interesuje się nią dłużej niż piętnaście minut, staje się strasznie 
zazdrosna i zaczyna miauczeć na cały głos. Kiedy ktoś idzie do kuchni, też się 
przymila by dostać coś do jedzenia. Jednak wszyscy kochają ją ponad życie. 
(Mika to kot brytyjski krótkowłosy). 

Natalia Brymerska 
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WIELKANOC W MOJEJ RODZINIE 

Pani Małgorzata Bogdańska-Bodych 

Jakie są w Pani rodzinie tradycje Świąt Wielkanocnych? 
W trakcie śniadania stukamy się jajkami, wygra ten komu skorupka nie pęknie. 
Gdzie w tym roku spędzi Pani Święta? 
Częściowo we Wrocławiu, w drugi dzień Świąt jadę do babci na wieś. 
Które z potraw wielkanocnych lubi Pani najbardziej? 
Mazurka, babę wielkanocną i jajka w każdej postaci. Nie jestem zbyt oryginalna. 
Kto w Pani rodzinie idzie poświęcić koszyczek ze święconką? 
Oczywiście ja. 

Pani Małgorzata Niedziela  

Jakie są w Pani rodzinie tradycje Świąt Wielkanocnych? 
Skrobiemy jajka przed ich poświęceniem . 
Gdzie w tym roku spędzi Pani Święta? 
Jak co roku z moją rodziną. 
Które z potraw wielkanocnych lubi Pani najbardziej? 
Żurek z białą kiełbasą. 
Kto w Pani rodzinie idzie poświęcić koszyczek ze święconką? 
Ja z moimi dziećmi. 

Agata Kocimska-Zych  

Jakie są w Twojej rodzinie tradycje Świąt Wielkanocnych? 
Wracając ze święconką z kościoła, należy zjeść jedną „kuleczkę” bazi na szczęście. 
Gdzie w tym roku spędzisz Święta? 
W domu lub u babci. 
Które z potraw wielkanocnych lubisz najbardziej? 
Jajka i babę wielkanocną. 
Kto w Twojej rodzinie idzie poświęcić koszyczek ze święconką? 
Cała rodzina, niestety bez psa. 

Ola Nagajek 

Jakie są w Twojej rodzinie tradycje Świąt Wielkanocnych? 
Dzielimy się jajkiem, piekę mazurek z mamą. 
Gdzie w tym roku spędzisz Święta? 
W domu. 
Które z potraw wielkanocnych lubisz najbardziej? 
Mazurka. 
Kto w Twojej rodzinie idzie poświęcić koszyczek ze święconką? 
Ja, moja siostra i moja mama. 

Sondę przeprowadziła Wiktoria Podemska, 5a 
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Dzielnicowy konkurs recyta-
torski „Z poezją w przestwo-
rza" 

Miło jest nam poinformować, że w ko-
lejnym już konkursie "Z poezją w prze-
stworza" zwyciężyli: 
 
Pierwsze miejsce - Michał Kisiel 
Drugie miejsce - Małgorzata Woj-
cieszczuk 
Trzecie miejsce - Wiktor Witkowski 

Mistrzostwa aeroklubu wro-
cławskiego w klasie F1N 

W Mistrzostwach Aeroklubu Wrocław-
skiego w klasie F1N Juniorów, które 
odbyły się 2 marca, zespół w składzie: 
Łukasz Giertych, Maks Prus i Ma-
rek Nowak zajął drugie miejsce 
w rywalizacji drużynowej. 
Marek Nowak zajął drugie miejsce 
w rywalizacji indywidualnej. 
 
W klasie F1N Młodzików, w rywalizacji 
indywidualnej drugie miejsce zajął 
Kamil Milejski z klasy 3e, 
a Małgorzata Nowicka z klasy 2a – 
miejsce czwarte. 
Zespół w składzie: Małgorzata No-
wicka, Bartosz Trzeciak i Kamil Mi-
lejski zajął miejsce drugie. 

Wyniki konkursu 
„Orły-Stypendiada 2007” 

Uczniowie klas trzecich brali udział 
w konkursie "Orły-Stypendiada 2007". 
Miło nam poinformować, że uczeń kla-
sy 3a Daniel Wójtowicz otrzymał 
w tym konkursie wyróżnienie - uzy-
skał 45 punktów na 50 możliwych! 

Wyniki szkolnego konkursu dla 
klas piątych na najlepszą prezen-
tację multimedialną o tematyce 
historycznej 

I miejsce  
Amir Radwan kl. Va  
II miejsce  
Zuzanna Kawa kl. Vc 
III miejsce  
Karolina Stefańska kl. Vc i Sandra 
Iwańczuk kl. Vb 
Wyróżnienia: 
Ewa Pacykowska kl. Vc i Kacper Kusz-
czyński kl. Va 
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Konkurs na najpiękniejszą ma-
skę karnawałową 

Miło jest nam poinformować, że w szkol-
nym konkursie na najpiękniejszą maskę 
karnawałową zwyciężyli: 
 
Kategoria - maski z gipsu 
1. Mateusz Święcki 6a 
2. Kamil Dobrowolski 5a 
2. Agata Kocimska-Zych 5a 
 
Kategoria - maski na balonie 
1. Karol Dykiert 5c 
2. Angelika Ziółkowska 5d 
3. Iga Kramkowska 5d 
 
Kategoria - maski płaskie 
1. Klaudia Brymerska 6c 
2. Monika Babisz 4a 
3. Mirosław Sadowski 6e. 

Konkurs na najpiękniejsze 
fryzury karnawałowe 

W konkursie na fryzury karnawałowe 
zwyciężyli: 
 
Kategoria - fryzury damskie 
1. Marta Palczewska 5b 
Wyróżnienie - Aleksandra Rudek 6c 
 
Kategoria - fryzury męskie 
1. Michał Humiński 4c oraz Franci-
szek Tomczyk 6c (nagroda publiczno-
ści) 
Wyróżnienie - Przemysław Ujas 6d. 

VIII Powiatowy Turniej Orto-
graficzny 

25 stycznia 2008 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 95 we Wrocławiu odbył 
się międzyszkolny etap VIII Powiato-
wego Turnieju Ortograficznego. Na-
szą szkołę reprezentowali zwycięzcy 
szkolnego etapu turnieju z klas dru-
gich i trzecich: Oliwia Herok z klasy 
II b, Karolina Mizak z klasy II c, 
Agnieszka Mirczuk z klasy II c, Zofia 
Flaczyńska z klasy III a, Kamila Miko-
łajczyk z klasy III b oraz Jakub Kny-
rek z klasy III d. 
Uczennice klas drugich otrzymały 
wyróżnienie, natomiast trzecioklasiści 
zostali laureatami etapu międzyszkol-
nego i zaprezentują naszą szkołę 
w finale VIII Powiatowego Turnieju 
Ortograficznego, który będzie roze-
grany 29 lutego 2008 roku w Szkole 
Podstawowej nr 28 we Wrocławiu. 
 
 

Finał miejski Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w mini piłce ręcznej 
dziewcząt 

W finale miejskim Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w piłce ręcznej dziewcząt zespół z na-
szej szkoły zajął drugie miejsce. 
Wyniki: 
SP 118 - SP   1   3-6 
SP 118 - SP 90   4-6 
SP 118 - SP 91   3-2 
Kolejność 
1 miejsce - SP 1 
2 miejsce - SP 118 
3 miejsce - SP 30 
4 miejsce - SP 91 
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TE OKROPNE X-SY 

Jednym z ostatnich greckich matematyków był Diofantos, zwany „ojcem algebry”. Alge-
bra jest specjalnym sposobem prezentowania zagadek matematycznych, w których zaw-
sze znajduje się jedna lub nawet więcej tajemniczych liczb, które musisz obliczyć. Owe 
tajemnicze znaki są oznaczone literami (najczęściej literą x). Niektóre z tych łamigłówek 
są dziecinnie proste, ale inne bywają zabójcze. Oto kilka równań matematycznych. Tylko 
nie panikuj! Jeśli nie masz ochoty, to nie musisz ich wcale rozwiązywać.  

• Bardzo proste równanie matematyczne: x= 6+2. Jest to równanie LINIOWE. Do-
myślasz się, iż x równa się osiem, prawda? Trywialne! 

• Trochę trudniejsze: 2x2+ 3x=27.   x2 oznacza, że jest to równanie 
      KWADRATOWE. 

• Dużo trudniejsze: 5x3+7x2+2x= -16.   x3 oznacza, iż równanie jest TRZE
      CIEGO STOPNIA. 

• Litości! 3x4-5x3+9x2+2x= 43.   x4 oznacza, że równanie jest 
      CZWARTEGO STOPNIA. Mózg 
      się lasuje! 

• 3x5+41x4-2x3-x2+7x=3.    x5 oznacza, iż równanie jest…– 
      UAAA!  
      Niedobrze się robi. Spróbujcie to 
      zrobić!!! 

Jak przetestować swój kalkulator? 

Wykonaj działanie: 12345679*9= (tylko pamiętaj, żeby pominąć 8!). Zobacz jaką odpowiedź 
otrzymasz! NieJEDEN, w JEDNEJ chwili powie, iż mu wszystko JEDNO, bo zwątpił w sens ist-
nienia kalkulatorów. 

Przechytrzyć kalkulator 

Zaczep kogoś znajomego z kalkulatorem, i poproś żeby wystukał dowolną liczbę trzycyfrową 
i powiedział ci ją. Potem, najszybciej jak to możliwe, on (czy ona) musi: 1) pomnożyć tę liczbę 
przez 7; 2) pomnożyć wynik przez 11; 3) pomnożyć wynik przez 13. Nieważne jak ten ktoś będzie 
liczył, ty i tak szybciej otrzymasz odpowiedź! Wystarczy tylko, żebyś napisał wyjściową liczbę 
dwa razy! I tak, jeśli jest to na przykład 838, napisz 838838… i odpowiedź będzie prawidłowa!!! 

                            Mirosław Sadowski                        
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NIECH ŻYJE LUKULLUS! 

L 
ukullus, polityk i  wódz rzymski, otoczony szacunkiem mieszkańców 
starożytnego Rzymu miał pewną słabość: był strasznym łakomczuchem. 
Podczas  wypraw wojennych jego uwagę zaprzątały nie tylko bitwy, ale 

również lokalne kuchnie, potrawy i wina. Około 73 roku przed Chrystusem uda-
ło mu się połączyć satysfakcję pokonania Mitrydatesa, króla Pontu (krainy 
w Azji Mniejszej) z odkryciem w mieście Cerasunte drzewa z małymi, ale 
smacznymi czerwonymi owocami. Łakomy dowódca rozkazał przewieźć kilka 
takich drzew do Rzymu i posadzić w swoim wspaniałym ogrodzie. W taki spo-
sób do Europy trafiły czereśnie! 

PERSKIE JABŁKO 

Ł 
acińska nazwa brzoskwini zdradza kraj jej pochodze-
nia. Naszym przodkom brzoskwinia musiała się skoja-
rzyć z jabłkiem, skoro nazwali ją mala perscium, czyli 

perskie jabłko. Ten pyszny owoc trafił do Europy z Persji, czy-
li z terytorium dzisiejszego Iranu. 

DLA BOHATERÓW, ŁAKOMCZUCHÓW, STUDENTÓW 

P 
rzyprawia się nim sosy, a jego liście od wieków dodają wspaniałego sma-
ku zupom. I chodź dziś znaczenie ma tylko w gastronomii, liść laurowy 
(albo bobkowy) może się poszczycić wspaniałą przeszłością. W Grecji 

laur był świętą rośliną boga Apollina. Przez całą epokę antyczną wieńce plecione 
z liści laurowych trafiały nie tylko do kuchni, lecz na skronie najtęższych głów: 
dowódców, którzy wygrali wielkie bitwy, zwycięzców igrzysk olimpijskich, po-
etów, władców… Także wybitni studenci mieli prawo przystrojenia sobie czoła 
wieńcem laurowym, co było znakiem szczęśliwego zakończenia nauki. Ślad tego 
zwyczaju do dziś pozostał w języku, na przykład mówi się: „laureat konkursu”. 

Mirosław Sadowski 
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Na zdjęciach powyżej widać całą trylogię „Mroczne Materie”, najsłynniejszą, obok 
„Władcy Pierścieni” trylogię XX w. Ja chciałabym skupić się na pierwszej części tej 
trylogii. „Złoty Kompas” to książka Philipa Pullmana. 

Jej akcja rozgrywa się w świecie podobnym do naszego, ale tylko pod pewnymi 
względami. Jedną z najbardziej widocznych różnic jest to, że ludzie posiadają tam drugą 
połówkę swojej duszy – tzw. „dajmona”, który znacznie urozmaica ich życie. Akcja 
książki toczy się wartko, a główną bohaterkę spotykają wciąż nowe przygody. 
W wymyślonym świecie, pełnym tajemniczego Pyłu żyje osierocona przez rodziców 
dziewczynka imieniem Lyra. Po porwaniu jej przyjaciela Rogera, Lyra wyrusza na po-
szukiwania, prowadzące na daleką Północ. Na lodowcu mieszkają pancerne niedźwie-
dzie, po mroźnym niebie latają czarownice, a piękna kobieta (matka dziewczynki), prze-
prowadza straszliwe eksperymenty. Lyra musi przejść do innego świata widocznego za 
zorzą północną... 

Tę książkę polecam gorąco wszystkim miłośnikom lektury fantastycznej, to bardzo 
ciekawa pozycja. Jak wiemy powstała już kinowa ekranizacja tej powieści, uważam jed-
nak, że książka znacznie ją przewyższa. Po pierwsze film kończy się w najbardziej inte-
resującym momencie, pozostawiając widza w dużym osłupieniu. Po drugie, w filmowym 
wydaniu brakuje treści ok. 100 ostatnich stron, w których wyjaśnia się większość wąt-
ków. 

Trylogia „Mroczne Materie” jest świetną lekturą dla młodzieży w każdym wieku, 
a porównanie filmu z książką wypada jednak zdecydowanie na korzyść książki. 

Agata Kocimska-Zych, 5a 
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SKOKI NARCIARSKIE – PODSUMOWANIE SEZONU 

Sezon 2007/2008 w skokach narciarskich dobiegł końca. Mieliśmy już Turniej Czterech Skocz-
ni, Mistrzostwa Świata w lotach na skoczni mamuciej w Oberstdorfie, Turniej Skandynawski. 
Pora na podsumowanie tego sezonu. 

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 

Małysz dość dobrze spisywał się na przełomie grudnia i stycznia. W klasyfikacji generalnej TCS 
zajął bardzo dobre czwarte miejsce. 

MISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH NARCIARSKICH 

Początek dla Małysza świetny!!! Piąte miejsce po pierwszym dniu i nadzieje polskich kibiców 
na medal. W drugim dniu było o wiele gorzej. Ogólnie zajął 9 miejsce. W najgorszym sezonie, 
miał najlepsze w historii miejsce na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich. 

TURNIEJ SKANDYNAWSKI 

Dwa pierwsze konkursy w Lahti z powodu wiatru zostały odwołane i przeniesione do Kuopio. 
Ustabilizowała się forma Adama Małysza. Największe rozczarowanie dla kibiców to konkurs 
w Lillehammer. Po pierwszej serii Małysz był na miejscu czwartym, a skończył konkurs na 
dziewiątym miejscu. Następny konkurs był w Oslo. Był to ostatni konkurs w historii na tej 
skoczni, która ma być wysadzona i odbudowana na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycz-
nym w 2011 roku. Jest to bowiem bardzo stary obiekt, sięgający początku XX wieku. Był on 
przebudowany. Adam Małysz skoczył dość dobrze – zajął miejsce dziewiąte. W klasyfikacji 
generalnej Turnieju Skandynawskiego zajął miejsce ósme. 

POZOSTAŁE KONKURSY 

Początek sezonu był dla Małysza dość dobry. Zajmował miejsca 5, 6, 7.  Sensacją początku 
sezonu był Thomas Morgenstern, który wygrał sześć konkursów pod rząd. Po TCS były konkur-
sy w  Predazzo i na mamuciej skoczni w Harrachovie. W obu konkursach Małysz spisywał się 
fatalnie. Zajmował miejsca: Predazzo 40 i 46, a w Harrachovie 38. Przed tymi konkursami był 
7 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a teraz spadł na 11. Za to w Predazzo szósty był 
nasz reprezentant Kamil Stoch. Był to jego najlepszy wynik w karierze. Po tych konkursach 
nadszedł czas na Zakopane. Wszyscy wierzyli, że tam Małysz zmieni formę i będzie wygrywał. 
Niestety, był tylko 4. W następnym konkursie fenomenalnie skoczył Kamil Stoch, ale konkurs 
z powodu wiatru został odwołany. Później było dobrze, ale nie lepiej niż przed Harrachovem 
i Predazzo. Natomiast T. Morgenstern stracił swoją formę, ale mimo to w Willingen zapewnił 
sobie Puchar Świata – Kryształową Kulę.  

Krzysztof Garczarek, 6e 
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Pani ANNA DZIERŻANOWSKA-SŁOWIK 
 

Zostałam nauczycielką, bo… – kto by nie chciał mieć 2 miesięcy wakacji !!! 
W uczniach lubię… – to, jak naturalnie potrafią uczyć się języka obcego. 
W uczniach denerwuje mnie… – uczniowie starają się mnie chyba nie denerwować. 
Długopis nie zadrży mi, gdy uczeń… – zawsze drży mi długopis... 
Zawód nauczyciela jest… – tylko dla „twardzieli”.... 
Gdybym wygrała milion złotych to… – nie miałabym problemu z ich wydaniem. 
Kiedyś marzyłam o zawodzie… – aktorki i lekarza. 
W szkole najbardziej nudziłam się na… – chemii. 
Moim ulubionym przedmiotem był… – język polski i język angielski. 
W wolnym czasie… – czytam i oglądam dobre filmy.  
W ludziach cenię… – kulturę, wrażliwość, takt. 
Nie znoszę… – chamstwa i prostactwa. 
Nie mogę żyć bez… – kawy z dużą ilością mleka kondensowanego. 
Mój ulubiony kolor to… – czarny. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić to… – nie ma kraju, którego nie chciałabym poznać. 
 

Rozmawiał: Mirosław Sadowski 

Pani BOŻENA MICHOŃ 
 

Zostałam nauczycielką, bo… – lubię pracę z dziećmi, a konkretnie – lubię uczyć, choć pracę 
magisterską pisałam z teatrologii, bo chciałam być krytykiem teatralnym. Los zdecydował 
inaczej i dobrze. Nie narzekam.  
W uczniach lubię… – „świeżość” spojrzenia, dziecięcą naiwność, a przede wszystkim wy-
obraźnię i ciekawość świata.  
W uczniach denerwuje mnie… – postępowanie bez zasad, brak grzeczności, kultury, delikat-
ności, wrażliwości, ale przede wszystkim spoufalania się z nauczycielami i brak szacunku. 
Długopis nie zadrży mi, gdy uczeń… – odmawia współpracy.  
Zawód nauczyciela jest… – bardzo trudny, stresujący, często niewolniczy, ale są też i blaski  – wdzięczność 
uczniów, którzy chcieli się czegoś nauczyć i czasami, dopiero po latach, czują potrzebę podziękowania nauczy-
cielowi za to, że był wymagający.  
Gdybym wygrała milion złotych to… – pojechałabym w podróż dookoła świata i wybudowałabym dom, 
w którym mogłabym otoczyć opieką seniorów, których w mojej rodzinie jest coraz więcej.  
Kiedyś marzyłam o zawodzie… – prawnika, potem teatrologa…  
W szkole najbardziej nudziłam się na… – … nie nudziłam się, byłam zdyscyplinowaną uczennicą i trakto-
wałam naukę poważnie, ceniłam jej wartość, chciałam być osobą wykształconą.  
Moim ulubionym przedmiotem był… – język polski, historia, ale lubiłam też przyrodę. 
W wolnym czasie… –  spaceruję i dużo czytam.  
W ludziach cenię… – ich oryginalność. Każdy z nas jest inny i dlatego ciekawy. Należy szanować drugiego 
człowieka i czerpać, i czerpać nauki także z jego doświadczeń! 
Nie znoszę… – arogancji, agresji, bezczelności, czyli braku podstawowych zasad kultury. 
Nie mogę żyć bez… – książek (jeżeli mamy na myśli rzeczy materialne). 
Mój ulubiony kolor to… – lubię kolory „ekologiczne”: beże, różne odcienie brązów, zieleni, ale także czerń 
i karminowy odcień czerwieni. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić to… – … marzę o dokładnym zwiedzeniu Grecji i Włoch, 
chciałabym pobyć dłużej w miejscach, które pamiętają cezarów, w miejscach gdzie rodziła się nasza europej-
ska kultura i cywilizacja. 

Rozmawiał: Kamil Dziwota 
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CZYTELNIA W SZKOLE 

Nudzisz się? Masz wolną lekcję i nie wiesz co zrobić? Masz zadaną pracę do 

wykonania na komputerze, a nie masz go w domu? Przyjdź do czytelni!  

Znajdziesz tutaj bogaty zbiór książek: baśnie i bajki m.in. zbiór baśni braci 

Grimm, baśnie z tysiąca i jednej nocy, słowniki, przepiękne albumy historyczne, 

ciekawe publikacje o matematyce, fizyce, psychologii, chemii…, atlasy, ency-

klopedie i leksykony, fascynujące powieści przygodowe np. o Harrym Potterze, 

opowieści o pilocie Prixie… A prócz tego: kasety z filmami, programy kompute-

rowe, karty edukacyjne… i wiele, wiele więcej. 

Czego nie znajdziesz na pólkach czytelni i biblioteki będziesz mógł znaleźć 

w Internecie.  

Przyjdź do czytelni. Naprawdę spędzisz tu przyjemnie czas. 

Czynne w poniedziałki, czwartki od 800 do 1430 , a we wtorki, środy, 

piątki od 930 do 1430. Zapraszamy!!! 
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Opiekun: 

Adriana Grochala-Kopeć 

W luksusowym hotelu przy basenie stoi elegancko ubrany pan i krzyczy z zachwytem: 
- Wspaniałe, niewiarygodne! 

Podchodzi drugi elegancko ubrany pan i kulturalnie pyta: 
- A czym to się pan tak zachwyca? 

Na to on odpowiada: 
- Proszę tylko spojrzeć, to moja cudowna żona. Wczoraj nauczyła się pływać, a dzisiaj nurku-

je i już pół godziny wytrzymuje pod wodą.  

¤ 

Sekretarka odbiera telefon: 
- Niestety, szef jest na naradzie, ale jeśli ma pan bardzo pilną sprawę, to go obudzę.  

¤ 

Młody, świeżo upieczony Hrabia wchodzi do klubu dla "nowobogackich". Stoi i się rozgląda. 
Podchodzi do niego szef klubu i się pyta co chciał. No to Hrabia mu opowiedział, że odzie-

dziczył spadek po wuju i chciałby należeć do takiego klubu jak ten. 
Szef pomyślał i zapytał się Hrabiego: 

- Dwupiętrową willę masz? 
- Nie mam. 

- Mercedesy i BMW masz? 
- No nie mam. 

- A złoty łańcuch na szyję, masz? 
- Też nie mam. 

- No to jak będziesz to wszystko miał, to zgłoś się do nas. 
Hrabia wyszedł przed klub, wyjmuje komórkę i dzwoni do Jana: 

- Janie, zburz 4 piętra w naszej willi, sprzedaj wszystkie Rolce Royce, Bentleye i Lamborghi-
ni, i kup te niemieckie złomy, co wszyscy teraz nimi jeżdżą. Aha i zdejmij Burkowi tą dia-

mentową obrożę, i przynieś do mnie. 

Mirosław Sadowski 


