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Przedstawienie członków Samorządu Szkolnego : 

 

Przewodnicząca samorządu - Natalia Stryczek (8) mail: natka.stry@gmail.com 

Hej, jestem Natalia. Lubię tańczyć i spędzać czas z przyjaciółmi.  

Zastępca przewodniczącej - Ewa Lamik (7a) mail: ewalamik6@gmail.com 

Mam na imię Ewa, posiadam kota. Lubię słodycze i oglądanie filmów. 

Sekretarz – Klara Michalska (7b) mail: klaramichalska16@gmail.com 

Nazywam się Klara. Od wielu lat śpiewam i uczęszczam na zajęcia wokalne. Zdecydowanie jest 
to moja pasja. Oprócz tego uwielbiam jeździć konno. 

Sekretarz - Nikodem Gruziński (4b) mail: Nikodem.Grudzinski@szkolnaprzygoda.pl 

Nazywam się Nikodem. Interesuję się motoryzacją, fotografią, LEGO. Trenuję tenis i lubię koty - 
mam dwa! 

 

Inni członkowie: 

Mateusz Uhruski (8) mail: mateusz.uhruski@autograf.pl 

Cześć! Jestem Mateusz, bardzo lubię oglądać filmy, seriale oraz czytać książki.  

Wiktor Kasperkiewicz (7a) 

Cześć, jestem Wiktor, interesuję się informatyką i robotyką. 

Igor Gosztyła (7b) mail: rogigosztyla@gmail.com 

Hej, jestem Igor. W styczniu kończę czternaście lat, moim hobby jest jeżdżenie na deskorolce. 

Aleksandra Klamra (6) mail: ola.klamra@gmail.com 

Mam na imię Ola, lubię grać w piłkę nożną. Jestem miła, zabawna, przyjacielska i chętnie 
pomogę w potrzebie. 

Otylia Wdzięczny (6) mail: otylia.wdzieczny@interia.pl 

Nazywam się Otylia. Bardzo lubię słuchać muzyki, jeździć na kolonie i konno, podróżować oraz 
spotykać się z przyjaciółmi. Polecam Netflixa ;) 

Aleksander Sieroń (5) mail: oleksieron@gmail.com 

Nazywam się Aleksander. Interesuję się piłką nożną oraz zwierzętami. Lubię również pomagać 
innym ludziom i zwierzętom.  
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Antonina Michalczyk (5) mail: antonina.michalczyk@icloud.com 

Nazywam się Antonina - chociaż wolę jak się do mnie mówi Tosia. Lubię śpiewać i kocham 
pieski! Są bardzo słodkie.  

Lena Stępień (4a) mail: stepienlena@icloud.com 

Lubię grać na skrzypcach, jeździć konno i na nartach a w wolnych chwilach czytam książki, 
bardzo dużo książek, właściwie cały swój wolny czas spędzam na tym. 

Maja Nieć (4a) mail: maja.niec1@gmail.com 

Mam na imię Maja, bardzo lubię malować i szyć. Interesuje się modą. :) 

Mikołaj Krzesiński (4b) mail: Mikołaj.Krzesinski@szkolnaprzygoda.pl 

Hej, jestem Mikołaj. Mieszkam w Nielepicach koło Krakowa, bardzo lubię grać w piłkę nożną i 
jeździć na rowerze. 

 

Bardzo cieszymy się, że mogliście nas troszkę lepiej poznać. Piszcie z jakimikolwiek pytaniami 
czy pomysłami. Chętnie pomożemy! 
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Kalendarz 
  

25 stycznia 2021 
 
Wszystkiego najlepszego dla Ananiasza, Apollona, Artemidy, Barcława, Emanuela, 

Juwentyna, Maksyma, Miłobora, Miłosza, Pawła, Pęcisława i Projektusa. 
 
Serdeczne życzenia ślemy także do sekretariatu z okazji dnia sekretarki i sekretarza! 

REDAKCJA   
 
Dzień na A 
  

Dzisiaj imieniny obchodzi, znany z książek Rene’a Goscinnego o Mikołajku,          
Ananiasz oraz greccy bogowie – Artemida(bogini łowów) oraz jej brat Apollo (bóg            
piękna). Co ciekawe Artemida jest także boginią: płodności, księżyca i śmierci. 
 
Łaziki atakują! 
  

Dokładnie 17 lat na Marsie wylądowały jedne z        
pierwszych marsjańskich łazików, w celu     
przeprowadzenia badań geologicznych planety.    
Opportunity – tak się nazywał, miał wylądować       
na płaskim terenie na Marsie, jednak lądownik       
zetknął się z powierzchnią planety 24 km od        
przewidzianego punktu i trafił w niewielki krater,       
jak się okazało – 
najciemniejszy punkt, w którym były roboty na Marsie. Nazwano go później           
Kraterem Orła. Mars skrywa wiele tajemnic… 
 
 
A co u naszych dalekich sąsiadów? 
  

Dzisiaj w Szkocji i Irlandii spożywa się uroczystą wieczerzę,         
nazywaną Noc Burnsa, na cześć wielkiego wieszcza Szkotów –         
Roberta Burnsa. Jednym z głównych zwyczajów tego święta jest         
wypicie whisky przy pomniku poety. Uroczystość jest obchodzona        
zarówno w Szkocji, jak i w Irlandii Północnej, ale również poza           
granicami kraju. Szkocki akcent można także spotkać w Polsce.  
 
 

 



 

 
Dziś obchodzimy dzień nielicznych, którzy uratowali życie 
milionom…  

  

89 lat temu Polakom udało się złamać szyfr niemieckiej maszyny          
kodującej Enigma, używanej komercyjnie w latach dwudziestych XX        
wieku. Wśród bohaterów należy wymienić trzech: Mariana       
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Gdyby nie        
oni, wojna potoczyłaby się zupełnie inaczej…  

Już 28 lat… 
  

28 lat temu – 3 stycznia, odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej             
Pomocy. Uzbierane wtedy pieniądze wsparły leczenie chorób serca. 
  

Każdy z nas może pomóc! Już teraz wejdź na naszą stronę internetową            
(https://blenderssp3.pl.tl) w zakładkę WOŚP. 
Zachęcam również do przeczytania gościnnego artykułu wolontariuszki Julii Gedigi.  
 
 
 
 
  

Co się stało 

25 stycznia… 
  

…1504 – We Florencji Michał Anioł zakończył pracę nad rzeźbą Dawida. 
  

…1517 – W kościele Mariackim w Gdańsku umieszczono złoty 
         Ołtarz Koronacji Najświętszej Marii Panny. 

 
…1817 – W Teatro della Valle w Rzymie odbyła się premiera opery            

Kopciuszek Gioacchina Rossiniego. 
  

…1831 – Sejm ogłosił detronizację strasznego cara Mikołaja I. 
  

…1842 – Odbył się chrzest przyszłego króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII. 
  

…1882 – Prawnik Charles J. Guiteau, zabójca prezydenta USA Jamesa A. 
     Garfielda, został skazany na karę śmierci. 

  

…1950 – Ustanowiono flagę Korei Południowej. 
  

…1954 – Odbyła się premiera pierwszego kolorowego polskiego filmu 
fabularnego – Przygoda na Mariensztacie w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. 
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…1999 – Ukazał się Linux 2.2. 
  

…2005 – Na antenie TVN24 ukazało się premierowe wydanie programu          
Szkło       kontaktowe 
 
 
 
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsy z przyszłości! 
  

…2034 – Ukazał się Linux 1999.9 
  

…2143 – Odbyła się premiera Komp-ciuszka – baśni o ubogiej          
dziewczynce, mieszkającej z dwiema siostrami, które pewnego razu zostały         
zaproszone na zdalny bal. Niestety Komp-ciuszek, nie miał komputera i nie mógł            
pojawić się na spotkaniu. Płakał wirtualnymi łzami, gdy nagle pojawił się Bill            
Gates i dał mu najnowszy system operacyjny – Microsoft 998, ważny tylko do             
północy… Czy Kompciuszkowi uda się rozkochać w sobie Admina? 
 



 

Z dziennika Marcinka Cholewy                            24.01.2021  

 

               Drogi dzienniczku, chciałbym Ci opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce niedawno. 

Ferie się skończyły, zbliżał się dzień klasyfikacji, myślałem, że już ze wszystkich             
przedmiotów mam zapewnioną „5”, jednak się pomyliłem. Okazało się, że niezaliczone           
sprawdziany oraz mała aktywność przeważyły na mojej ocenie z wf - u. Dostałem 3. Byłem               
zdruzgotany i wściekły. Nie chciałem nic mówić rodzicom, więc postanowiłem porozmawiać z            
Panią. 

- Proszę Pani – zapytałem. - Czy byłaby szansa chociaż na „4” na koniec semestru? 

- Marcinku – zaczęła nauczycielka - teraz jest już za późno. Trzeba było od początku się starać                 
-odpowiedziała gardząco. 

Obrażony wyszedłem z sali. Zaniepokojeni koledzy zapytali, co się stało. Wszystko im             
opowiedziałem. Po chwili namysłu odpowiedzieli: 

- Musisz się jakoś zemścić. To strasznie niesprawiedliwe. 

Targała mną złość, wiedziałem, że zemsta nie była dobrym pomysłem, ale            
postanowiłem, że nie będą mną pomiatać i dam Pani nauczkę. 

               Następnego dnia, na ostatnim w tym semestrze wf-ie  wdrożyłem swój plan. 

Podczas lekcji byłem okropnie niegrzeczny. Na koszykówce wpadałem na kolegów, a przy             
rzutach specjalnie celowałem piłką w nauczycielkę. Na piłce nożnej pokopałem wszystkich           
zawodników. Rozjuszona Pani posadziła mnie na ławce i dała ostrzeżenie, które mało co             
dało, ponieważ potargałem jej dziennik. 

- Marcinie, dosyć tego – wykrzyknęła -marsz do dyrektora. 

Wtedy było jeszcze grzej, wskoczyłem jednemu uczniowi na barana, a Pani ganiająca nas po              
sali, krzyczała bym go puścił. Na koniec puściłem ramiona kolegi. Niestety okazało się, że był               
to klasowy „goryl”, który cały czerwony ze złości zaczął mnie ganiać po całej sali. Rozpętał               
się chaos, wszędzie były porozrzucane piłki i narzędzia, którymi we mnie rzucał.  

W efekcie dogonił mnie, chwycił za nogi i rzucił w powietrze. Szybowałem nad podłogą               
przerażony, klasa rzucała we mnie piłkami, a wstrząśnięta Pani zaczęła krzyczeć ze strachu.             
Na szczęście wylądowałem w koszu do koszykówki. Pan woźny miotłą wypchał mnie z kosza i               
spadłem na materac, wcześniej podłożony przez Panią.  

Po incydencie udałem się do higienistki.Za drzwiami czekała już na mnie pani Marzena              
(Pani od wf- u), która zabrała mnie na rozmowę.  

- Marcinku, czy możesz mi wytłumaczyć twoje zachowanie na zajęciach? - zapytała. 

 



 

- No więc- rzekłem - byłem zdruzgotany z powodu „3” z wf - u, więc poprosiłem kolegów                 
o pomoc. Wtedy pojawiła się idea zemsty. Bardzo przepraszam, nie powinienem tego robić. 

- Ależ Marcinku - powiedziała pani Marzena - niestety teraz już nic na to nie poradzę. Wiem, że                  
wolałeś się skupić na reszcie przedmiotów, ale nie przejmuj się, nadrobisz wszystko w drugim              
semestrze, pomogę ci, jednak to nie jest powód do takiego zachowania. Pamiętaj, że zawsze              
możesz ze mną porozmawiać i zaliczyć coś w innym terminie. 

Wtedy zrozumiałem, że źle zrobiłem. To wydarzenie zapadło mi w pamięć i teraz już wiem,               
że każdy problem należy załatwiać rozmową.  

                                                                                                                                              Hanna Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Morsowanie 

 

Jestem przekonana, że każdy już słyszał o jednym z najpopularniejszych          
zajęć tej zimy – morsowaniu, ale na wszelki wypadek krótko wytłumaczę.           
Morsowanie to krótkie zanurzenie się w zimnej wodzie, np. w jeziorze, basenie lub             
innych zbiornikach wodnych. Brzmi bardzo prosto – okazuje się jednak, że wcale            
takie nie jest. 

Miałam okazję poznać regularnego “morsa” zanim zrobiło się to jeszcze          
popularne i dowiedziałam się kilku ważnych rzeczy na ten temat. Do prawdziwego            
morsowania trzeba się oswoić przez pewien czas, zalecane są chłodne prysznice.           
Powinno się także wchodzić do zimnej wody na dosłowne kilka sekund -            
szczególnie gdy nie ma się w tym wprawy. 

Morsowanie zawsze wymaga wielkiej ostrożności, nie poleca się        
praktykowania samemu, warto być w większej grupie żeby w razie          
nieszczęśliwego wypadku, o którym może zadecydować chwila nieuwagi, mogło         
się liczyć na pomoc. 

Ważne jest także upewnić się czy aby na pewno jesteśmy w odpowiedniej            
kondycji oraz czy nasze zdrowie nam pozwala na tego typu aktywności. Według            
“morsów” morsowanie ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Zwiększa się          
nasza odporność na zimno, redukuje stany zapalne, co ciekawe jest czasem           
stosowana w leczeniu depresji. 

                                                                                                  Matylda Pindel 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urodziny Benka 

 
Witam Was moi czytelnicy! 

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i gotowi by wysłuchać mojej opowieści o 
imprezie, jaką było przyjęcie urodzinowe mojego brata Benka. Ja oczywiście na 
przyjęciu wystąpiłem jako komik. 

Na przyjęciu była nawet nasza sąsiadka - pani Urszula z mężem - panem 
Aleksandrem i dziećmi: Magdaleną, Hanną, Ewą, Anitą,, Henrykiem, Leopoldem, 
Teresą, Adamem, Arturem, Joanną, Eweliną, Kamilem, Michałem, Wandą, Zofią, 
Józefem, Emilem, Kingą, Judytą, Franciszkiem, Fryderykiem i Moniką. Mama i Józek 
byli skrzypkami. Zagrali ,,Sto lat”, a pozostali wręczyli jubilatowi prezenty. Goście 
weszli do salonu z gigantycznym tortem mającym dwadzieścia warstw!* Potem 
wszyscy złożyli życzenia. W życiu nie zgadniecie, co Benek dostał na swoje 
dwudzieste urodziny, ale wielkie brawa dla tych, co zgadli. 

Między innymi dostał… gitarę. Zagrał koncert jubileuszowy specjalnie dla wszystkich 
z okazji swoich dwudziestych urodzin. Zapomniałbym o najważniejszym dostał też 
książkę z chwytami do muzyki argentyńskiej. Były w niej chwyty i płytka z 
wykonaniem tych utworów przez największych mistrzów gitary. 

Wszyscy się bardzo cieszyli. 

- Za rok będzie pewnie tak samo radośnie- powiedział Benek. 

- Albo jeszcze lepiej- rzekła mama. 

- Zobaczymy- dodał wesoło tata, który był równie zachwycony, co Benek. 

To były wspaniałe urodziny. 

Uwielbiam świetną zabawę, a w szczególności Sylwestrową i urodzinową, nawet, gdy 
nie są to moje urodziny. 

Szczerze przyznam trochę zazdroszczę mojemu Bratu. 

* Tradycją rodziny Benka było to, że pieczono tort urodzinowy z ilością warstw 
wskazującą na wiek tej osoby, przykład 20 lat – 20 warstw. 

                                                                                                                       Krzysztof Stadnik 

 
 

 



 

Absolwenci i uczniowie o egzaminie i rekrutacji do liceum… 
 
Został przeprowadzony wywiad z uczniami i absolwentami naszej szkoły na          
temat rekrutacji do liceów. Oto kilka pytań oraz odpowiedzi zarówno od tych,            
którzy mają licea przed sobą oraz tych, których liceum przyjęło. 
 
 
Na początku zadaliśmy pytania osobom, które  już są w liceum: 
 
Czy oprócz ćwiczenia do egzaminu i starania się o jak najlepsze oceny            
robiłeś/robiłaś coś jeszcze, aby dostać więcej punktów do liceum? Jeżeli tak, to            
co? Czy możesz dać jakąś radę? 

● Działałam w wolontariacie i bardzo systematycznie się uczyłam. Niestety,         
nie udało mi się zajść bardzo daleko w konkursach i olimpiadach, więc to             
nie dało punktów. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystko za co można             
dostać punkty jest na wagę złota i warto brać udział zarówno w akcjach             
wolontariatu, ale i w konkursach. – Karolina Uhruska II klasa licealna 

● Wolontariat, ale trzeba pamiętać o tym, że nie należy myśleć o tym tylko             
pod kątem punktów. – A.J. III klasa licealna 

● Szczerze mówiąc – nie. Po prostu starałem się rozwijać swoje pasje. Nie            
musiałam wkuwać po nocach czy brać korepetycji z danego przedmiotu –           
wystarczyło słuchać na lekcjach i robić zadania. – Kajetan Rybarski I klasa            
licealna 

 
Czy trudno było Ci się dostać do wymarzonego liceum? 

● Na szczęście, udało mi się dostać tam, gdzie chciałam, a nawet mogłam            
dostać się do lepszego liceum. Pamiętałam, że jeżeli się przyłożę, to mogę            
się dostać gdziekolwiek chcę oraz że pod żadnym pozorem nie mogę mieć            
myśli w stylu: „to jest za wysoki poziom, nie dostanę się tam”. – Karolina              
Uhruska 

● Nie, miałem dziesięciopunktową rezerwę, więc jeżeli się efektywnie        
uczyliście, nie będzie problemu. – A.J. 

● Cóż… powiedziałbym, że było to raczej stresujące niż trudne. Musiałem          
przejść rozmowę rekrutacyjną i obawiałem się, że palnę jakąś głupotę. Moja           
radość nie znała granic, gdy dowiedziałem się, że zostałem przyjęty. –           
Kajetan Rybarski 

 

 



 

Czego obawiałaś/obawiałeś się najbardziej przed pierwszym dniem w        
nowej szkole? 

● Bardzo stresowali mnie nauczyciele, ich wymagania oraz ich stosunek do          
mnie. Denerwowałam się również nową sytuacją, bo to zawsze jest          
stresujące. – Karolina Uhruska 

● Bałem się, że się zgubię, w moim liceum są dwa piętra, ale na szczęście ktoś               
dał mi mapę szkoły. – A.J. 

● Jedyne czego się obawiałem to klasy - przerażająca była dla mnie wizja            
wyścigu szczurów i toksycznych osób. Okazało się jednak, że te obawy były            
niesłuszne - pomimo, że wiele osób w klasie znało się już wcześniej, przejęli             
mnie chętnie i przyjaźnie. Ba - zostałem viceprzewodniczącym już drugiego          
dnia! – Kajetan Rybarski 

 
Czy twoje obawy okazały się prawdziwe? 

● Tak, można powiedzieć, że nadal boję się nauczycieli… - Karolina Uhruska 
● Nie. – A.J. 
● Jak już mówiłem, nie! – Kajetan Rybarski 

 
Czy trudno było Ci się odnaleźć w nowym miejscu z nowymi ludźmi? 

● Na szczęście jestem osobą towarzyską, dzięki czemu nie mam problemów z           
nawiązywaniem nowych znajomości. Tym razem też nie miałam żadnych         
kłopotów. – Karolina Uhruska 

● Na początku tak, ale po jakimś czasie udało mi się nawiązać nowe relacje. –              
A.J. 

● Nie – było to dla mnie wręcz bardzo proste, ponieważ klasa przyjęła mnie             
bardzo ciepło i otwarcie. Niezwykle szybko znalazłem swoje miejsce w          
klasie oraz poznałem wielu nowych przyjaciół. – Kajetan Rybarski 

 
A teraz pytania zadane osobom jeszcze uczęszczającym do naszej szkoły, uczniów           
klasy ósmej i siódmej: 
 
Jakie są twoje odczucia wobec samego egzaminu? Czy martwisz się, czy może            
raczej starasz się podejść do tego na spokojnie? 

▪ Bardzo się martwię, nawet jeżeli mam wydłużony czas na egzaminach, to           
nadal się nimi stresuję. – Kyryl Vovk, klasa VIII 

▪ Myślę, że każdy stara się podejść do tego na spokojnie, natomiast wiadomo,            
że podświadomie się stresujemy. Ja też tak mam. Jednak ten egzamin w            
jakimś stopniu decyduje o naszej dalszej drodze. – K.M., klasa VII 

 



 

▪ Cóż, jeśli chodzi o moje odczucia do samego egzaminu to mam mocnego            
„stresa”. Tak strasznie się martwię, bo wszyscy naokoło mówią, że to           
zaważy na mojej przyszłości, a to nie pomaga. - J.L. klasa VIII 

 
Czy wybrałeś/wybrałaś już szkołę? Czy wybrałeś/wybrałaś profil, na który         
chcesz się wybrać?  

▪ Jeszcze nic nie wybrałem, w końcu Kraków nie jest moim miastem i mam tu              
pewne problemy. Najbardziej chciałbym być programistą. – Kyryl Vovk 

▪ Interesowałam się już wyborem szkoły. Jeżeli chodzi o profil nie mam           
jeszcze sprecyzowanego planu. – K.M. 

▪ Staram się dostać do III Społecznego LO im. Juliusza Słowackiego. Jeżeli            
chodzi o profile, chciałbym się rozwijać w kierunku WOS-u i historii. - J.L. 

 
Czy masz jakieś obawy dotyczące przejścia do liceum? Jakie? 

▪ Oczywiście, że mam obawy, w końcu nie jestem w swoim rodzinnym kraju,            
a podczas nauki za granicą każdy się stresuje. Boję się, że nie będę nadążał z               
materiałem i że mogą mnie wyrzucić. – Kyryl Vovk 

▪ Oczywiście, że mam wiele obaw. Czy szkoła, na którą się zdecyduje będzie            
fajna pod wieloma względami? Czy będzie w niej taka dobra atmosfera jak            
w naszej szkole? Na jakich nauczycieli trafię? Czy będę móc się z kim             
zaprzyjaźnić? – K.M. 

▪ Raczej nie mam, a nawet jeśli, to na razie nie przychodzą mi do głowy. - J.L. 
 
Nowa szkoła – nowi ludzie. Czy według ciebie zaaklimatyzujesz się w nowym            
towarzystwie łatwo, czy może będziesz mieć problemy? 

▪ Oczywiście, że będę miał problem, jestem przecież od czterech lat związany           
z moją obecną klasą… - Kyryl Vovk 

▪ Jestem osobą, która potrzebuje więcej czasu na zaaklimatyzowanie się w          
nowym miejscu, ale uważam, że z czasem nawiąże relacje. – K.M. 

▪ Nigdy nie wiadomo na kogo trafisz, ale nie mam jakichś wielkich kłopotów.            
- J.L. 

  
Jak myślisz: czy dasz sobie radę z większymi wymaganiami nauczycieli? 

▪ Boję się, że nie, ponieważ mam problemy z uczeniem się nowego materiału.            
– Kyryl Vovk 

▪ Tego nie wiem, ale na pewno będę się starać. – K.M. 
▪ Już tutaj przyzwyczajano mnie do ciężkich warunków i wymagań, więc          

raczej tak. - J.L. 

 



 

 
 
Wszystkim zapytanym serdecznie dziękujemy za udzielenie odpowiedzi i        
mamy nadzieję, że wszystkie rady przysłużą się innym uczniom! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

„Natchnienie artysty – część 4” 
 

 
Długo nie trzeba było czekać aż ktoś ze służby przybiegnie pomóc pani domu.             

Szybko zadzwoniono po policję i nikt nie podejrzewał biednej, nowo upieczonej           
wdowy… Za to kucharka wydała się policjantom bardzo podejrzana – Michał miał            
zamiar ją zwolnić, miała dostęp do jedzenia, a w jej pokoju znaleziono buteleczkę             
trucizny… Parę godzin później siedziała już w areszcie 

Elżbieta w międzyczasie skakała w swoim pokoju z radości – mogła w końcu             
zacząć szukać bogatego męża, nie musiała się przejmować wybrykami małżonka, a jej            
plan powiódł się… Satysfakcja z pozbawienia kogoś życia… przepełniała ją bez reszty.            
Było to najwspanialsze uczucie na świecie. Usiadła przy swoim eleganckim, białym,           
sprowadzonym z Francji biurku, wyjęła drogi papier listowy, czarne pióro i zaczęła pisać             
zaproszenia na pogrzeb… Planowała to już od dobrego miesiąca. Oczywiście nie           
wiedziała, że jej mąż był kryminalistą, ale to jej jeszcze bardziej osłodziło pozbycie się              
tego… pasożyta, za jakiego go uważała. 

Trzy dni później Elżbieta szła za trumną męża, udając, że go opłakuje. Jej trzy              
ukochane córki i niedołężny syn również przyjechali i próbowali ją wspomóc na duchu.             
Gdy doszli już do miejsca pochówku, ksiądz zaczął wygłaszać swoją modlitwę, ale            
Elżbieta była gdzieś indziej, daleko w swoich myślach… Już planowała wybrać się na             
najbliższy bal maskowy – w końcu wciąż miała 30 lat i może znalazłaby sobie jakiegoś               
młodego dziedzica? Najlepiej Litwina… Zamieszkałaby niedaleko ruin jakiegoś zamku i          
jadałaby w owych ruinach obiady, zapraszając wszystkich sąsiadów, domowników i          
przyjaciół… Byleby nie było tam bigosu! Nie znosiła tej potrawy i wręcz teatralnie się              
wzdrygała na samą myśl o tej… bezkształtnej brei. Gdy ksiądz już zakończył modlitwę,             
wszyscy uczestnicy pogrzebu powiedzieli zgodnie „Amen.”, a Elżbieta rzuciła białą różę           
do świeżo wykopanego grobu. Następnie robotnicy zaczęli zasypywać miejsce         
spoczynku Michała, a wdowa dyskretnie uśmiechnęła się pod nosem… 

Na stypie, urządzonej przez Elżbietę, ukazała się cała śmietanka towarzyska –           
ziemianie, zamożni przedsiębiorcy, fabrykanci, profesorowie i wysoko postawieni        
urzędnicy. Nie mogło też zabraknąć wielu młodych adoratorów, którzy mieli chrapkę na            
majątek Elżbiety. Wdowa świetnie odnajdywała się w roli małej, słabej, pokrzywdzonej           
kobiety… Bawiło ją, jak wszyscy prosili ją, by się nie podnosiła i skakali wokół niej, jakby                
była jakimś pępkiem świata. Nie sprawiało jej większych trudności udawania          
zdruzgotanej – tu jakaś wspominka o mężu, tam okazjonalna łza, a ubiór skromny i              
kruczoczarny. Popijała kawę z mlekiem, gdy nagle podszedł do niej młodzieniec,           
którego nigdy wcześniej nie widziała… Popatrzyła na niego badawczym wzrokiem, a on            
odpowiedział na to jedynie uśmiechem. 
- Witam… Chciałbym złożyć moje kondolencje… Niezmiernie mi przykro, że musiała           
Pani stracić męża w tak okrutny sposób… - powiedział poważnie młodzieniec. 
Elżbieta zastanawiała się chwilę nad odpowiedzią. 
- Dziękuję… To naprawdę wielka tragedia… Mój mąż miał taką silną osobowość…            
Nigdy nie pomyślałabym, że - urwała, udając załamaną. Po jej policzku przeleciała            

 



 

jedna, samotna, fałszywa łza. - Cóż… Wolałabym o tym nie mówić… - przerwała na              
chwilę. - Proszę mi wybaczyć, ale z kim mam przyjemność rozmawiać? 
- Och! Przepraszam… Zapomniałem się przedstawić. - Mężczyzna skłonił się. -           
Detektyw Robak – prowadzę śledztwo w sprawie śmierci pani męża. 
„Detektyw Robak?” - pomyślała Elżbieta. - „W sprawie śmierci mojego męża? To nie             
wróży nic dobrego…” 
- R-Rozumiem… Ale… Czy musimy o tym rozmawiać teraz…? - spytała załamanym            
głosem. - Nie możemy tego… przenieść na później? Albo przynajmniej… porozmawiać           
gdzieś, gdzie jest bardziej… ustronnie…? 
- Ależ oczywiście, droga pani - chwycił ja delikatnie za rękę. - Proszę się o to nie                 
obawiać… Może… porozmawiamy w bibliotece? Tam nie powinno nikogo być… 
- D-Dobrze… - Elżbieta powoli wstała z fotela i zaprowadziła detektywa do biblioteki. 
Kobietę przepełniał niepokój. „On już wie, prawda?” - pomyślała. Zamknęła za           
detektywem drzwi i podeszła z nim do kominka. Mężczyzna zaczął przyglądać się            
drogocennemu pejzażowi, który wisiał nad kominkiem. Po paru minutach ciszy Robak w            
końcu się odezwał. 
- Czy wie Pani może, czemu kucharka zabiła świętej pamięci pani męża? - spytał              
znudzonym tonem. 
Elżbietę trochę to uspokoiło. 
- Cóż… - westchnęła. - Przypuszczam, że Michał chciał ją już od dłuższego czasu              
zwolnić… Widzi pan… Ona ma bardzo chorego męża i często spóźniała się do pracy…              
Czasami to ja musiałam gotować, bo nie przyszła na ustaloną godzinę… 
- Czy w dzień śmierci pani męża kucharka również się spóźniła? - dopytał. 
- Hmm… Tak, tego dnia musiałam przygotować śniadanie i - wtedy uświadomiła sobie,             
że wykrakała… Detektyw już wie, że to ona zatruła Michała, skoro kucharki nie było w               
pracy… Elżbieta pobladła. 
- Ach tak? - detektyw zachichotał. - Cóż… Nie spodziewałem się, że tak łatwo znajdę               
mordercę… Do widzenia. - znowu zaśmiał się i podszedł do drzwi… które były             
zamknięte… W końcu Elżbieta o to wcześniej zadbała… Mężczyzna szybko się obrócił,            
ale za późno… 
Elżbieta chwyciła przez chusteczkę za pogrzebacz i z całej siły uderzyła detektywa w             
głowę. Uderzyła go jeszcze trzy razy, gdy padł martwy na ziemię. Na podłodze pojawiła              
się mała kałuża krwi, a na martwej twarzy detektywa wciąż widniało przerażenie…            
Elżbieta upuściła pogrzebacz, a w bibliotece rozległ się głośny huk. Wdowa wydała            
niemy krzyk przerażenia – zabiła kolejną osobę… Tym razem kompletnie jej obcą!            
Przestraszyła się początkowo tego, co się stało. Spojrzała na swoje drżące dłonie, a             
następnie… głośno się zaśmiała. Dopiero teraz zorientowała się, jak bardzo kochała           
odbierać ludzkie życie. Uwielbiała ten dreszczyk emocji i udawanie niewinnej. Niczym           
wyrachowana zabójczyni wytarła pogrzebacz z krwi, odłożyła na swoje miejsce,          
przeciągnęła z trudem ciało detektywa i wyrzuciła je przez okno w krzaki róż – nikt nie                
będzie podejrzewać jej… A przynajmniej tak myślała. Szybko zmyła krew z podłogi i             
zeszła na dół do gości w o wiele lepszym humorze. 
„Zawsze marzyłam być bohaterką kryminału…” - pomyślała.               Kajetan Rybarski 
 

 



 

Julson i SGandi 
polecają na zimowe wieczory… 

 

 

 

 

 

 

Zima to czas, kiedy niechętnie wychodzimy na zewnątrz i często brakuje nam            
pomysłów na zabicie nudy. Przychodzimy z pomocą i zachęcamy Was do zapoznania się             
z naszymi propozycjami. Wśród polecanek znajdują się dwa ciekawe filmy, dwa           
spektakle, w tym jeden muzyczny, oba w wersji on-line, a także gra planszowa i książka               
– klasyk. Mamy nadzieję, że dzięki naszym podpowiedziom przyjemnie, miło i rodzinnie            
spędzicie te długie, zimowe wieczory. 

 

   
Kronika Świąteczna 

 

Jako kinomanka najczęściej decyduję się na oglądnięcie filmu.         
Razem z rodziną urządzamy sobie domowe kino i sympatycznie         
spędzamy wolny czas. Polecam Wam amerykański film familijny        
pt.: „Kronika Świąteczna” w reżyserii Clay’a Kaytis’a. 

Film opowiada o rodzeństwie, które przypadkowo rozbija        
sanie św. Mikołaja i wyrusza z nim w pełną niesamowitych          
przygód podróż, aby uratować Święta. Film jest wesoły i ogląda          
się go z dużym zaciekawieniem, i przyjemnością. 
 



 

 

 

 

  
Mój przyjaciel Hachiko 

 

Kolejną propozycją dla całej rodziny jest wzruszający film         
„Mój przyjaciel Hachiko” w reżyserii Lasse Hallström.  

To historia o psie Hachiko, który daje dowód tak wielkiej           
miłości i wierności wobec swojego pana, że legenda o tym          
najlepszym z przyjaciół trwa po dzień dzisiejszy. To piękna         
opowieść o niezwykłej przyjaźni człowieka z psem. Gorąco        
zachęcam do obejrzenia - może ze swoim czworonogiem 😊. 
 

 

  
Królowa Śniegu w sieci 

 

W obecnej pandemicznej sytuacji, gdy      
zamknięte są teatry, dobrym pomysłem jest      
również oglądanie spektakli online.    
Przeglądając Internet, natknęłam się na kilka      
ciekawych pozycji.  

Teatr Nowy w Zabrzu zagrał właśnie       
przedstawienie „Królowa Śniegu w sieci”.     
Można je oglądnąć na kanale teatru na       
Youtubie. Link podaje poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ6OeJvdpmY 
 

 

  
Lew -Król Sawanny 

 

Dla zwolenników muzycznych doznań     
ciekawą propozycją będzie, przygotowany przez     
Krakowską Szkołę Musicalu, spektakl pod     
tytułem „Lew -Król Sawanny”. Jest to opowieść       
oparta na pięknych i znanych piosenkach      
Disneya z bajki  „Król Lew”. 
Link podaję poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=csn4_unBjtg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6OeJvdpmY
https://www.youtube.com/watch?v=csn4_unBjtg


 

 

 
 
 
 

 

 
Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny 
 

Swoją przygodę z Harrym Potterem      
zacząłem od obejrzenia ekranizacji wszystkich     
części jego przygód. Bardzo mi się podobały,       
zwłaszcza „Więzień  Azkabanu”.  

Pewnie wielu z Was przeczytało już ten        
cykl powieści autorstwa Joanne K. Rowling i        
ma swoje wrażenia. Ja jednak chciałbym w       
ramach polecanek podzielić się z Wami moimi.  

Oczywiście zacząłem od „Kamienia     
Filozoficznego”. To co przykuło moją uwagę na       
początku, to fakt, że film nie jest wiernym        
odzwierciedleniem książki. Czytając, ryłem    
dużo więcej szczegółów na temat Harrego i jego        
przygód. Poza tym w książce jest dużo humoru,        
bardziej trzyma w napięciu i sprawia, że nie        
mogę się od niej oderwać.  

Jeśli podobał Wam się film, to książka        
będzie jeszcze bardziej fascynująca. Polecam!!! 
  
Ps. Zdradzę Wam sekret. Przyjąłem wyzwanie      
od mojej mamy. Rok 2021 to będzie dla mnie         
rok z Harrym Potterem. Planuje przeczytać      
wszystkie części do wakacji. Trzymajcie     
kciuki!!!!  
 
 



 

 

 

Opracowali: Julia Brachowska, kl. 4a 

                      Stefan Gandecki, kl. 4a 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Talisman: Magia i Miecz 
 

Ta karciano-planszowa gra typu RPG jest       
dobrą propozycją dla osób lubiących świat      
fantasy. W wersję podstawową możne grać do       
sześciu osób. Jednak instrukcja zawiera     
alternatywne zasady szybkiej rozgrywki, które     
pozwalają na większą liczbę graczy. 

Celem gry jest wyeliminowanie     
pozostałych graczy i zdobycie Korony Władzy.      
Na planszy znajduje się kilka krain: zewnętrzna,       
środkowa i wewnętrzna. W zestawie znajdziemy      
karty: przygód, zaklęć, ekwipunku,    
poszukiwaczy i inne. Każdy z graczy losuje       
kartę postaci i otrzymuje jej figurkę. W grze        
wykorzystujemy też sześć kości.  

Decydując się na grę, trzeba      
zarezerwować sobie sporo czasu. Rozgrywka     
może trwać parę godzin. Mimo to warto       
zaryzykować. Wielość postaci, pojedynki,    
zaklęcie, wyzwania i los zapewniają liczne      
zwroty akcji. W grze nie chodzi tylko o        
wygraną, ale przede wszystkim o tworzenie      
ciekawej historii naszego bohatera.  
            Gra dostepna jest również w wersji 
on-line m.in. na Steam. 



 

Wywiad z przewodniczącą klasy IV a  
 

KM: Jak to jest być przewodniczącym?  

JB: Jest to duża odpowiedzialność, lecz wydaje mi się, że z nią sobie radzę, 

ponieważ super klasa IV a mi w tym pomaga.  

  

KM: Jaka jest twoja ulubiona lekcja?  

JB: Matematyka i niemiecki, lecz wszystkie lekcje lubię.  

  

KM: Czy masz pomysł na zmiany w IV a?  

JB: IV a to dobra klasa, lecz czasami zapadają kłótnie. Lubię, gdy bawimy się 

razem.  

  

KM: Czy lubisz zimę?  

JB: Nie, jedyne co lubię zimą, to jazda na nartach.  

  

KM: Czy Boże Narodzenie to twoje ulubione święto i co o nim sądzisz?  

JB: jest to moje ulubione święto, ponieważ można rodzinnie spędzić ten piękny            
czas.  

  

KM: Co myślisz o lekcjach on-line?  

JB: Są OK, ale zdecydowanie wolę naukę stacjonarną.  

KM: Dziękuję Ci za udzielenie wywiadu. 

                                                                      Wywiad przeprowadziła Kasia Maksym 

 



 

Siema!”  
tak brzmi hasło Jurka Owsiaka – 

człowieka, który od 29 lat organizuje 

charytatywne zbiórki fundacji  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  wolontariuszka Julia Gediga 

 



 

Meksyk  
 

Meksyk to niesamowity kraj leżący na południu Ameryki 
Północnej przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To druga najdłuższa 
granica na świecie. 

 

 
        

Meksyk słynie z groźnej i dzikiej przyrody. Można tam znaleźć          
takie krajobrazy jak: góry, pustynię, lasy i selwę (wiecznie zielony las           
równikowy). Jest więc to wymarzony kraj do uprawiania sportów, jak:          
surfing, kajaki, rafting, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, loty        
balonem, nurkowanie i wiele innych. 
Naprawdę warto odwiedzić Jaskinię Jaskółek w San Luis Potosí, gdyż          
jest to jedna z największych na świecie jaskiń studniowych. 
 

 

 



 

 
 
Jeśli ktoś lubi wysokie góry i silne emocje, polecałabym takie          

stany, jak: Jalisco, Kalifornia Dolna Południowa, Kalifornia Dolna        
Północna i stan Meksyk, gdzie występują wulkany i wzgórza, idealne          
by latać na lotni czy paralotni. 
W Meksyku jest ogrom wulkanów, na których żyją jedyne w swoim           
rodzaju króliki wulkaniczne. Jest tam, również wiele kanionów, dla         
szukających przygód turystów. Najciekawsze kaniony w Meksyku to:        
Sierra Tarahumara i Batopilas Canyon, mogą zapewnić niezapomniane        
widoki. 
 

 
Sierra Tarahumara Batopilas Canyon  

 
Stolicą Meksyku jest Meksyk, gdzie również można znaleźć wiele       

atrakcji. Warto odwiedzić tam przede wszystkim: prekolumbijskie  
Teotihuacanie i Museo Nacional de Antropologia. 
Miasto Meksyk ma też pewne wady. W tym nadzwyczajnym mieście           

jest wysokie zanieczyszczenie powietrza, ze względu na duże        
zaludnienie. Niektórzy mieszkańcy tego miasta skarżą się na problemy z          
oddychaniem. To miasto nie jest najlepszym wyborem dla osób z          
problemami z układem oddechowym! Chociaż, drugiej strony myślę,        
że dla nas, mieszkańców Krakowa i okolic, to nic nowego.    
 
 

 



 

 
Zachęcam do odwiedzenia Meksyku, bo to oryginalne i        
niepowtarzalne miasto! Zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie!!! 
 

 

 
 
 

 
                                                                                                                   Wiktoria Gorczyca  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrzeżenie 
Nie próbujcie robić tych rzeczy w domu! 

  

Każdy może zadać nam pytanie! Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę 
(https://blenderssp3.pl.tl) w zakładkę pytania! 

 
  

 
Gall Anonim 

Ile wody potrzeba, żeby żarty w blenderze nie były suche? 
  

Niestety, suchary w naszej gazetce nie piją wody – podobno im szkodzi     . 
Wiesz, co jest ich ulubionym posiłkiem? Sushi! 
 
Absolwent 
Dlaczego śnieg jest biały a lód przeźroczysty? 
  

Co ciekawe tylko 20% społeczeństwa zna poprawną odpowiedź na to pytanie!1 Zanim            
jednak przejdziemy do odpowiedzi, trzeba zastanowić się: czym jest śnieg?! 
  

Śnieg to opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształtach bla bla bla(Wikipedia). W              
skrócie okazuje się, że śnieg nie jest biały…Jest przeźroczysty! Całą resztę odgrywa            
światło… 
  

Barwa śniegu jest wynikiem budowy kryształków. Światło padające na kryształki lodu           
ulega wielokrotnemu odbiciu i załamaniu. Każdy kryształek lodu odbija w różne strony            
wszystkie barwy prawie jednakowo silnie co wywołuje w oku wrażenie światła białego.            
To sprawia, że widzimy śnieg „na biało”… 
  

Jednak na Arktyce i w górach śnieg jest jasno-niebieski! 

Dzieje się tak z prawie tego samego powodu! Trzeba tylko dodać fakt, że światło              
niebieskie jest trochę bardziej rozpraszane niż światło o barwie czerwonej. Właśnie z            
tego powodu śnieg ma odcień niebieski! 

 

https://blenderssp3.pl.tl/
https://blenderssp3.pl.tl/pytania.htm


 

 
 
 
DZIWNE i NIEPOKOJĄCE pytania ze skrzynki odbiorczej BLENDER WHAT IF: 
 
Absolwent 
Jak mocno należałoby uderzyć kurczaka, żeby ten się ugotował? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonim 
Czy możliwe byłoby schłodzenie zębów do tak niskiej temperatury, żeby pod wpływem 
gorącej kawy rozprysły się na kawałki? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  Artykuł i obliczania w nim zawarte są oparte na książce „WHAT IF A co gdyby” Randalla Munroe’a. 

 Wojciech Klimek 

 



 

Tym razem przeprowadziłam wywiad z wicedyrektor Panią Dorotą Siemianowską. 
Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas! 

 

1.Czy lepiej czuje się Pani w roli Nauczyciela, czy Dyrektora? 
 
Nauczycielem się jest, a dyrektorem się bywa. Oczywiście rola nauczyciela jest mi bliższa i w tej                
roli czuję się najlepiej. 
 
2.Czy pamięta Pani swoje pierwsze dni w Społecznej Trójce? 
 
Doskonale pamiętam! Kiedy pierwszy raz weszłam do budynku szkoły, spotkałam Panią           
Reginę. Porozmawiałyśmy chwilkę, wymieniłyśmy się numerami telefonów i... ta przyjaźń          
trwa do dzisiaj. Nie było wtedy jeszcze w szkole ksero, a komputer i telefon był jeden - w                  
sekretariacie. 
 
3.Jakie są Pani odczucia, kiedy obserwuje Pani swoich wychowanków podczas ich dalszej            
edukacji w naszej szkole? 
 
Zawsze trzymam kciuki, żeby wszystko się im udawało w następnych latach nauki. Czuję             
radość, kiedy słyszę na Radzie Pedagogicznej: To świetna klasa. Zawsze czuwam gdzieś z boku              
nad swoimi uczniami. Potem towarzyszę im podczas egzaminów ósmoklasisty. W końcu           
rozpiera mnie DUMA, gdy przychodzą świetne wyniki. 
 
4.Skąd u Pani zamiłowanie do pieczenia słodkości? Jaki jest Pani popisowy deser? 
 
W dzieciństwie zawsze towarzyszyłam mojej babci, która piekła pyszne i piękne ciasta. Moim             
popisowym deserem jest Pavlova i Czarny Serniczek. 
 
5.Którą ze szkolnych scenografii, w której tworzeniu Pani uczestniczyła, wspomina Pani           
najlepiej? 
 
Wszystkie scenografie są wyjątkowe, ale najbardziej lubię te z sianka i jabłek - jasełkowe. To               
najpiękniejsza bożonarodzeniowa symbolika. 
 
6.Czy może Pani opowiedzieć o Tymku - swoim wnuczku? 
 
Mówi do mnie Babi Doda :) Nawet teraz, kiedy mówi już wyraźnie, zawsze tak się do mnie                 
zwraca, bo wie, że to lubię. Mogłabym mówić godzinami o Tymku, ale powiem tylko: nie ma                
sobie równych! Jest radosnym, żywiołowym i dowcipnym chłopcem, z którym uwielbiam           
spędzać każdą wolną sekundę. Zresztą z wzajemnością. 

 



 

 
 

7. Co stanowi o Pani nieprzemijającej elegancji i stylu? 
 
Dziękuję za komplement! :) 
 
8.Jaka jest Pani ulubiona lektura dla dzieci, a jaka dla młodzieży? 
 
Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren i Stowarzyszenie Umarłych Poetów Nancy H. Kleinbaum. 
 
9.Który pobyt na zielonej szkole wspomina Pani najlepiej? 
 
Myślę, że zielona szkoła w Kołobrzegu była najbardziej udana pod każdym względem. 
 
10.Czy uważa Pani, że współczesnej młodzieży przydałby się jakiś nowy przedmiot szkolny,            
jeśli tak to jaki? 
 
Przydałby się przedmiot budzący w młodych ludziach jeszcze większą świadomość, czy           
wszystko, co biorą do ręki, co chcą kupić, da się ponownie przetworzyć. 
Przedmiot: Ograniczanie się w konsumpcjonizmie! 

Dziękuję. 
 

Natalia Stryczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zima. Nuda. Krótkie dni i brak śniegu? Czas na: 

„Śnieżne Reagge” 

 

                                                                       T-raperzy znad Wisły 

Gdy sroga zima  
Jak butapren mocno trzyma 
Sypie śniegiem 

Nam to powiewa 
Bo od środka nas rozgrzewa 

Śnieżne reggae 
  

Bo choć za oknem srogi mróz 
To nie ostudzi naszych dusz 
Ta nuta nas ogrzeje 
 

 

Nie patrz na chłód  
Do tańca rusz 
Na termometrach jest już plus 
Tańcz z nami śnieżne reggae 

Już tydzień śnieży 
Nikt nie sprząta, więc śnieg  
Leży jak kobierzec 
Wstąp do szeregu 
Razem z nami w kopnym śniegu 

 
Zatańcz reggae 
 
 

 
Bo choć za oknem srogi mróz 
To nie ostudzi naszych dusz 
Ta nuta nas ogrzeje 
Nie patrz na chłód  

Do tańca rusz 
Na termometrach jest już plus 
 

 
Tańcz z nami śnieżne reggae                                                 Śnieżne reagge x12 

 

T-raperzy znad Wisły to znakomity zespół wykonujący często prześmiewczą muzykę 
hip-hopową. Starsze utwory również nawiązują do disco. Zespół od 1995 głównie tworzą 

 



 

Grzegorz Wasowski, który jest synem Jerzego Wasowskiego współtwórcy Kabaretu 
Starszych Panów, oraz Sławomir Szczęśniak. Stworzyli oni rapowany poczet królów 
polskich oraz streszczenia lektur. Piosenkę ,,Śnieżne reagge”  możecie posłuchać TU, a rap    ,, 
Mieszko” TU. Jestem pewien, że obie piosenki bardzo Wam się spodobają. Z mojej strony mogę 
polecić również piosenkę „Praca spawacza mnie przeistacza” do zobaczenia TUTAJ. Część 
piosenkę pochodzi z projektu DYSZCZ, czyli Dyskoteka Szarego Człowieka. Można ich łatwo 
rozpoznać po bobrowych czapkach. W ostatnich czasach wzięli udział w promocyjne akcji olx, 
gdzie nagrali rap antysmogowy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B7YZ5uYvVGo&list=PLPyU2AVDkhRRH3VcvIHhJ6kheFAtJAc2m&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=031cplUl7_g
https://www.youtube.com/watch?v=i2hd2EeJLyQ&lc=UggJiwUembdcwXgCoAEC
https://www.youtube.com/watch?v=itG5PfQscr8


 

Kolorowa tabela znaczków 
W każdej komórce tabeli jest jeden z 6 znaczków (każdy znaczek ma przypisaną ilość 
punktów) za pomocą informacji ile w danej kolumnie i wierszu jest punktów napisz jaki znaczek 
ma jaką ilość punktów. POWODZENIA!!! 

Suma: 
1 wiersz=5                      2 wiersz= 13                     3 wiersz= 3                         4 wiersz=11  
        5  wiersz= 7                               6 wiersz=12                                  7 wiersz= 5 

1 kolumna=17            2 kolumna=(-5)                   3 kolumna=10               4 kolumna=8 

        5 kolumna= 10                             6 kolumna=(-4)                 7 kolumna=19 

 
 
                                                                                                                                   Filip Bartula 

 

 


