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DRODZY CZYTELNICY!
Dzwonek! Nowy rok szkolny już się zaczął. Witamy z kolejnym numerem Blendera w
nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba i w długie jesienne wieczory z
ochotą będziecie go czytać. Każdy znajdzie kawałek dla siebie! Postaramy się umieszczać w
nim krótkie opisy z najważniejszych i najciekawszych wydarzeń z życia szkoły, relacje z
naszych wycieczek oraz wywiady z osobami, które codziennie mijamy na szkolnym korytarzu.
W naszej gazetce znajdziecie misz-masz uczniowskich zainteresowań, opisanych ładną
polszczyzną z odrobiną szkolnego humoru. Będą też konkursy.
Rozpoczynamy od ważnej informacji. Pierwszy numer Blendera 2.0, jak pewnie
zauważyliście, jest do kupienia w wersji papierowej za symboliczne 2 złote. Cały dochód
chcemy przeznaczyć na cel charytatywny związany z potrzebującymi zwierzakami. O
szczegółach poinformujemy wkrótce.
Gdyby ktoś z Was chciał dołączyć do składu redakcyjnego, zapraszam do kontaktu.
Na koniec chciałabym serdecznie powitać nowego opiekuna gazetki Panią Magdalenę
Zaporowską i życzyć Jej owocnej i miłej współpracy z redakcją Blendera 2.0.
A Wam wszystkim życzę przyjemnej lektury.
Redaktor naczelna – Julia Brachowska

Suchar na dobry początek…
- Dlaczego wulkan dostał piątkę na
lekcji?
- Bo był aktywny!

Perły Górnego Śląska
Dnia 21 września w naszej szkole odbyła się wycieczka. Przyszliśmy do szkoły na
zbiórkę o 6.45. Przed szkołą już stały autokary, a w klasie na zbiórce było całkiem sporo osób.
Potem wsiedliśmy do autokaru i wyjechaliśmy do Katowic o godzinie 7.00. W połowie drogi
zrobiliśmy postój na stacji Orlen. Weszliśmy do McDonalda i zjedliśmy drugie śniadanie (dla
niektórych było ono pierwsze). Ze stacji wyruszyliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki,
czyli
Nikiszowca
(górniczego
osiedla)
i
tam
zaczęliśmy
zwiedzanie.
Na początku przewodnik opowiedział trochę o powstaniu tego osiedla, a potem, robiąc zdjęcia,
poszliśmy za nim w głąb blokowiska, na którym niegdyś górnicy mieszkali (i nadal mieszkają,
chyba jednak nie Ci sami).
Kiedy już w moim telefonie była masa zdjęć, zaczął się czas wolny. Poszliśmy na plan
zabaw. Gdy z powrotem byliśmy w autokarze, odjechaliśmy do kolejnego punktu na naszym
planie wycieczki.... Czyli do kopalni węgla! Kiedy przyjechaliśmy już do Zabrza, naszym
oczom ukazała się Sztolnia Luiza, a koło niej park doświadczeń. Po krótkiej zabawie na placu,
weszliśmy do kopalni, założyliśmy hełmy i zeszliśmy pod ziemię... Powiem tak, nie było
ciemno.
Kiedy weszliśmy do tunelu, zobaczyliśmy świecące się bryłki węgla, łopaty i kilofy.
Pan przewodnik na chwilę zgasił światło i opowiedział nam, w jakich to warunkach musieli
pracować górnicy. Potem poczuliśmy na własnej skórze, co to znaczy.
Po chwili pracy zeszliśmy głębiej pod ziemię. A tam, tunel był taki niski, że wyżsi ludzie
musieli prawie pełzać, żeby przejść do wyższej części. Potem pan przewodnik pokazał nam
jeszcze film o zagrożeniach w kopalni, który nie chciał się wyłączyć.
A na końcu przejechaliśmy się żółtą kolejką. Gdy wyszliśmy z kopalni, wybieraliśmy pamiątki.
Następnie pojechaliśmy na obiad, który był smaczny. A potem wróciliśmy do Krakowa.

Julia Janicka

Wywiad z Panem Dyrektorem naszej szkoły Krzysztofem Kwiatkowskim

Maja: Dzień dobry, chciałyśmy z Panem przeprowadzić wywiad do Blendera na
temat Pana zainteresowań i o różnych sprawach, po prostu o Panu, żeby to nie
było nudne i żeby nasi uczniowie mogli Pana lepiej poznać. Pierwsze pytanie
brzmi: Jak to się stało, że jest Pan Dyrektorem?
Dyrektor: To bardzo trudne i bardzo łatwe pytanie. (Śmieje się) Pierwsze studia,
które kończyłem, to była pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, szedłem w
kierunku właśnie takich zainteresowań związanych ze szkołą. Chociaż szkołę
średnią kończyłem całkiem inną, bo kończyłem Technikum Leśne, więc
większość moich kolegów związało swoje życie z lasem. A ja myślałem o historii,
o pedagogice i tak się moje losy potoczyły. Dojść szybko zacząłem pracować,
najpierw w internacie męskim, szybko zostałem kierownikiem Internatu, a
później chyba jednym z najmłodszych dyrektorów w Polsce.
Sofiia: Mamy drugie pytanie: Jakie są plusy i minusy bycia Dyrektorem?
Dyrektor: Plusy i minusy... Plusem na pewno jest to, że jest to funkcja, która nie
pozwala się nudzić, zawsze coś się dzieje, coś trzeba robić, coś trzeba
organizować, rozwijać się i lubię takie rzeczy w działaniu - to jest świetna
możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami, kontaktu z dziećmi. To też
widzenie efektów mojej pracy i to jest to, co daje ogromną satysfakcję. Wpływ na
rozwój dzieci, rozwój nauczycieli, rozwój szkoły. A z minusów... Pewnie, jak
każda praca, jest dużo stresu, związanego z tym, czy wszystko wyjdzie, czy
wszystko będzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Nie wszystkie rzeczy można
przewidzieć, więc jest jak w życiu. Scenariusze codzienne czasami są
nieoczekiwane i zaskakują.
Maja: Jakie są Pana zainteresowania takie poza szkołą?
Dyrektor: Poza szkołą, na pewno z jednej strony
sport. Lubię aktywnie spędzać z panią Agnieszką
czas. W zimie lubię narty i dużo jeżdżę na nartach,
nauczyłem Panią Agnieszkę, więc jeździmy
wspólnie. W lecie lubię pływać, lubię jeździć na
rowerze, organizuję dużo wypraw rowerowych.
Ostatnie odkrycie, tak na poważnie to długo
tygodniowe wyprawy rowerowe. Ale też mam taką
pasję od wielu lat, jest nią słuchanie muzyki na
dobrym sprzęcie, ta pasja nazywa się audiofilizm, czyli zwracam uwagę na jakość

dźwięku, którego słucham, więc to się wiąże z tym, że mam sprzęt, jakieś
oprzyrządowanie z lat 50-tych, a to powoduje, jak w każdym hobby, że jestem w
kontakcie z ludźmi z wielu zakątów świata, którzy mają podobne hobby.
Wymieniamy się uwagami, muzyką, sprzętem. To jest też taka nisza, dzięki temu
mam możliwość poznania wielu ciekawych, nowych osób.
Sofiia: Mamy następne pytanie: Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Dyrektor: Chyba granatowy. (Śmieje się). Przynajmniej najczęściej chodzę w
granatowym. (Śmieje się).
Maja: Co Pan najbardziej lubi jeść?
Dyrektor: Smaczne rzeczy (Śmieje się). Lubię może nie dużo, natomiast otwarty
jestem na kuchnię, nie zamykam się w tym, co znam, tylko lubię poznawać nowe
smaki, lubię poznawać potrawy z danego regionu, czy kraju, w którym jestem.
Często jest to kuchnia regionalna, czy egzotyczna. To jest to, co lubię.
Sofiia: Gdyby Pan był nauczycielem, czego chciałby Pan uczyć?
Dyrektor: Wyobraźcie sobie, że byłem nauczycielem. (Śmieje się). W zasadzie
nigdy nie przestałem być nauczycielem, bo to tylko w tej szkole tak się ułożyło,
że nie uczę. Natomiast, kiedy byłem dyrektorem przez 5 lat szkoły publicznej,
uczyłem historii, bo skończyłem również studia historyczne. A z ciekawostek
powiem Wam, że przez moment uczyłem również plastyki, bo nie było
nauczyciela, potem zatrudniłem panią Agnieszkę, a nawet geografii.
Maja: Dziękujemy bardzo, to wszystkie pytania.
Dyrektor: Dziękuję, Cieszę się, że coś odkryłyście, coś nowego i dziwnego.
(Śmieje się).

Wywiad przeprowadziły: Maja Nieć i Sofiia Nikolenko.

Technomaniak – kolej

Epoka kolejnictwa przechodziła przez trzy różne epoki lokomotyw:
parowe, spalinowe i elektryczne. W przyszłości najpewniej przejdziemy na
pociągi magnetyczne. Takie jak "Maglev". Jednym z pierwszych pociągów
parowych był "Rocket" Stephensona. Przez niektórych rakieta Stephensona była
błędnie uważana za pierwszą lokomotywę parową (była to Locomotion
zaprojektowana przez Richarda Trevithicka) Ta maszyna opuściła fabrykę w 1829
roku. Wygrała ona jazdę na czas na trasie z Manchesteru do Liverpoolu, osiągając
zawrotną
jak
na
tamte
czasy
prędkość,
60
km/h.
W naszych czasach rakieta Stephensona jest wielką legendą oraz zabytkiem.
Obecnie znajduje się ona w muzeum w Anglii.

Pierwsza lokomotywa spalinowa została zaprezentowana w 1891 roku.
Kolej zwlekała z ich wprowadzeniem aż do 1912 roku. Takie lokomotywy
rozwijały prędkość nawet do 160 km na godzinę. To aż o 100 km więcej, niż
jechała oficjalna pierwsza lokomotywa parowa, rakieta Stephensona. Ludzie
nazywali je latającymi pociągami, z uwagi na ich prędkość.
Lokomotywy, które zapoczątkowały erę pociągów elektrycznych,
pochodziły głównie z Niemiec i Szwajcarii. Pierwsza lokomotywa elektryczna
miała bardzo skomplikowaną nazwę. A konkretnie: 169 002/003 (E 69 002/003,
LAG 2/3). Ta maszyna z bardzo skomplikowaną nazwą mogła ciągnąć 84 tony
składu, wspinać się pod górę pod kątem aż 30% z prędkością 23 km na godzinę.
Podczas swojej 73 letniej służby lokomotywy te przeszły wiele modernizacji. Na
boczny tor trafiły dopiero w 1982 roku! Lokomotywy elektryczne są wielkim
osiągnięciem dla ludzkości, ponieważ nie psują one środowiska. Mają też
dużo innych zalet. Najszybsza lokomotywa elektryczna, a zarazem najszybsza
lokomotywa świata rozpędza się do aż 320 km na godzinę.
Tymon Machaj

Opowiadanie wakacyjne
Tegoroczne wakacje spędziłam wraz z rodzicami w małym miasteczku na Mierzei
Wiślanej nad Bałtykiem.
Pewnego upalnego dnia wybraliśmy się z
rodzicami nad morze. Pojechaliśmy na
rowerach, ponieważ plaża,
do której
zmierzaliśmy, znajdowała się cztery kilometry
dalej. Droga wiodła przez piękny sosnowy las,
gdzie poranne promyki słońca przedzierały się
przez gałęzie drzew, a siedzące na nich ptaki
uspakajająco śpiewały.
Kiedy już dotarliśmy na miejsce, ujrzeliśmy cudowną, prawie pustą piaszczystą plażę.
Zajęliśmy miejsce w cieniu, ponieważ nie zabraliśmy parasola.
Po kilku godzinach kąpieli zgłodnieliśmy. Postanowiliśmy pójść do baru na plaży, który był
ledwo widoczny, więc czekał nas długi spacer. Po zjedzeniu frytek, kiedy miło rozmawialiśmy,
tata zauważył, że bardzo się zachmurzyło, więc szybko wyszliśmy z baru. Nagle się rozpadało
i wiatr zaczął bardzo mocno wiać. Zrobił się ogromny harmider! Ludzie zaczęli uciekać z plaży,
dzieci płakały, kapelusze i przeróżne kolorowe materace wiatr wywiał do morza!
Zeszliśmy szybko z plaży, ponieważ nie mogliśmy iść pod wiatr, a musieliśmy wrócić
po pozostawione rzeczy. Poszliśmy leśną ścieżką, na której było mnóstwo szyszek, raniących
nasze stopy, więc nie mogliśmy biec. Przy następnym wejściu na plażę zdecydowaliśmy, że
skoro przestało już wiać, pójdziemy brzegiem morza. Jeszcze przez chwilę biegliśmy przez
opustoszałą od ludzi plażę, ale nie mogliśmy znaleźć naszego koca i plecaka. Bardzo się
zdenerwowaliśmy i pomyśleliśmy, że ktoś nam to wszystko ukradł! Po chwili namysłu
stwierdziliśmy, że to jest niemożliwe, bo nikt nie wziąłby naszych sandałów, ubrań, koca
plażowego i plecaka z jedzeniem podczas wichury, gdy każdy martwi się o swoje rzeczy. Na
wszelki wypadek poszłam sprawdzić numer wejścia na plażę. Okazało się, że to nie jest to
wejście. Uradowana szybko pobiegłam do rodziców i im o tym opowiedziałam.
Zdecydowaliśmy, że podejdziemy do następnego wejścia i tam poszukamy. Z daleka było
widać nasz niebieski koc plażowy i czarny plecak. To bardzo nas uspokoiło. Na miejscu
przebraliśmy się w suche ubrania. Nagle bardzo się rozpogodziło, więc zostaliśmy jeszcze
godzinę, ciesząc się pusta plażą i ciepłym morzem.
Według mnie ten dzień był fantastyczny i pełen wrażeń. Teraz, kiedy razem z rodzicami
przypomnimy sobie tą, historię to śmiejemy do rozpuku:)
Wiktoria Gorczyca

Kulinarne cuda Wiki
Racuchy z jabłkami
Czas przygotowania:40-60 min
Liczba porcji: 5
Poziom trudności: Łatwy
Składniki:
20g świeżych drożdży
30g cukru
150ml ciepłego mleka
100g mąki pszennej tortowej
50g mąki pszennej pełnoziarnistej
½ łyżeczki cynamonu
Szczypta soli
2 jajka
2 średnie jabłka
Olej do smażenia
Dodatki:
Cukier puder
Kwaśna śmietana (opcjonalnie)
Sposób przygotowania:
Drożdże ucieramy z łyżką cukru do momentu rozpuszczenia. Upłynnione drożdże z cukrem
dodajemy do ciepłego mleka. Następnie dodajemy wymieszane dwa rodzaje mąki z pozostałą
częścią cukru, cynamon, szczyptę soli oraz jajka. Wszystko dokładnie mieszamy. Odstawiamy
w ciepłe miejsce na ok. 20 minut. W tym czasie myjemy jabłka, obieramy i kroimy w cienkie
pół - plastry. Gdy ciasto wyrośnie, dodajemy pokrojone jabłka, dokładnie mieszamy i ponownie
odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. 10 minut. Na rozgrzaną patelnię wlewamy kilka łyżek
oleju, rozgrzewamy i smażymy racuchy z obu stron.
Sposób podania:
Racuchy podajemy gorące, posypane cukrem pudrem. Dobrze smakują z kwaśną śmietaną.
Wiktoria Dziurzyńska

Krótka sonda blenderowa

Przywitaliśmy nowy roku szkolny. Jak co roku przygodę w dużym budynku rozpoczęła
kolejna grupa czwartoklasistów. Postanowiłem trochę z nimi porozmawiać i zapytać o to, co
najbardziej im się podoba w budynku „starszaków”, za czym tęsknią, jak się tu czują itd. Oto
najciekawsze odpowiedzi. Przyjemnej lektury.:)
•

Co najbardziej Wam się podoba w dużym budynku?

- Podoba mi się, że często wychodzimy na pole.
- Jest super na świetlicy, zawsze wychodzimy na zewnątrz.
- W nowym budynku jest fajnie, bo często wychodzimy na pole, gdy jest ładna pogoda.
- Jest więcej przestrzeni.
- Jest więcej ciekawych lekcji.
- Można ćwiczyć na polu.
- Jest super, bo można grać w piłkę na boisku!
•

Jaka jest Wasza ulubiona lekcja?

- WF!
- Zdecydowanie WF!!!
•

Czy jest rzecz, która uszczęśliwiała Cię w małym budynku, a nie ma jej w dużym?

- Brakuje przedmiotów do podciągnięcia, ale i tak jest bardzo fajnie.
- Nic nie brakuje z małego budynku.
- Nie ma nic takiego.
Jak widać, czwartoklasiści to wielbiciele zdrowego trybu życia i aktywności na
świeżym powietrzu. Bardzo zachwalają możliwość częstego wychodzenia na boisko.
Korzystajmy z niej wszyscy!
Nowym koleżankom i kolegom życzę, aby czas w dużym budynku płynął przyjemnie
i w sympatycznej atmosferze. Do zobaczenia na przerwie!
Tomek Zachwieja

Opowiadanie wakacyjne

W tym roku z ogromnym utęsknieniem czekałam na wakacje. Kiedy wreszcie nadeszły
okazało się, że razem z Rodzicami i przyjaciółmi wybieramy się nad morze do małej
miejscowości Ulinia. To właśnie tam przeżyłam naprawdę ciekawą i zaskakującą przygodę.
Gdy dotarliśmy na miejsce nie mogłam oderwać wzroku od pięknego krajobrazu. Wszędzie
dokoła las, wysokie świerki i sosny oraz liczne trasy rowerowe. Szum morza oraz szerokie,
dzikie plaże zachęcały do zabawy i błogiego wypoczynku.
Był słoneczny i bezchmurny dzień, spacerowaliśmy w
Słowińskim Parku Narodowym w pobliżu głównej ścieżki, która
doprowadziła nas na plażę. Piasek był cieplutki i niemal aksamitny
w dotyku. Morze wzburzone a fale duże, które często mnie
przewracały podczas zabawy w morzu. Wszyscy bawili się
znakomicie, jednak pogoda wydawała się jakaś dziwna.
Z minuty na minutę, chmury w oddali stawały się coraz ciemniejsze, morze bardziej
niespokojne, a wiatr wiał coraz mocniej. Nad naszymi głowami nadal świeciło słońce. Niebo
zrobiło się dwukolorowe. Mieliśmy wrażenie, że nadciąga straszna burza i należałoby czym
prędzej uciekać do domu.
Nagle, gdy skierowałam wzrok w stronę tafli morskiej wody, dostrzegłam nad nią wir
powierza. Była to trąba wodna. Była tak duża, że na horyzoncie nie było już widać zbyt wiele.
Stojąc nieruchomo na brzegu, wpatrywałam się w granatowe niebo. Po kilku minutach z trąby
wodnej zaczęły wyłaniać się potwory. Jedne duże, drugie nieco mniejsze. Wyglądały na bardzo
groźne. Miały duże kły, wielkie oczy, uszy i łapy. Byłam zaskoczona i zdziwiona tym, co
właśnie zobaczyłam. Przez chwilę myślałam, że to żart i coś mi się śni… Jednak potem zdałam
sobie sprawę, że to dzieje się naprawdę. Ogarnął mnie strach i lęk o bliskich.
Po krótkiej chwili potwory zniknęły i nie było po nich ani śladu. Niebo znowu zrobiło się
błękitne i ustał wiatr, a morze zrobiło się spokojne. Ucieszyłam się, że nie grozi nam już
niebezpieczeństwo.
Wieczorem wróciliśmy do domu. Cały czas nie mogliśmy uwierzyć w to, co nas dzisiaj
spotkało. Chcieliśmy odpocząć po dniu pełnym wrażeń.
Następnego dnia w telewizji zobaczyłam informację: „Bardzo rzadkie zjawisko - wielka
trąba powietrzna nad Bałtykiem. Przybierała kształty niesamowitych potworów. ‘’
Zrozumiałam wtedy, że nie były to prawdziwe potwory, lecz prądy powietrzne, które
wyglądały jak krwiożercze stwory.
Po obejrzeniu wiadomości byłam zadowolona, że miałam szczęście zobaczyć na własne
oczy tak niecodzienne zjawisko. To miał być kolejny spokojny dzień spędzony na plaży, ale
dzięki tej zaskakującej przygodzie stał się najlepszym dniem podczas całego pobytu nad
morzem.
Prawdą jest, że pogoda umie nas zaskoczyć. Właśnie dzięki niej, tegoroczne wakacje
będą dla mnie niezapomniane.
Julia Brachowska

Czyli torba, bidon oraz własne sztućce
Od sierpnia bieżącego roku w moim domu króluje ZERO WASTE. Po generalnym
remoncie naszego przytulnego domu, wyrzuciliśmy mnóstwo worków ze śmieciami i
wtedy
mama powiedziała: przeprowadzimy również modernizację naszych
przyzwyczajeń, nawyków i tradycji. Kończymy z plastikowymi torbami, butelkami i
sztućcami. Od dzisiaj używamy wyłącznie naturalnych materiałów, które szybko ulegają
biodegradacji i nie są szkodliwe dla środowiska. Z tatą byliśmy lekko przerażeni, ale
spodobał nam się pomysł, czynnego włączenia się w walkę z zaśmiecaniem naszej planety
plastikowymi śmieciami.
Torba jest pierwszym krokiem do tego, aby ograniczyć liczbę plastikowych siatek
w domu. Idąc na zakupy, stosujemy torby wielokrotnego użytku: płócienne lub
papierowe.

Zaczęliśmy również ograniczać kupowanie wody w plastikowych butelkach.
Nosimy ze sobą metalowy bidon, który jest lepszy z kilku powodów – nie jest plastikowy,
nie zagraża aż tak środowisku oraz nie szkodzi naszemu zdrowiu.

Na stołówkę szkolną zaczęłam nosić własne sztućce, żeby nie korzystać z tych
plastikowych, które po jednokrotnym użyciu lądują w koszu.

Zauważyłam, że połowę domowych odpadków stanowią odpady organiczne. Zamiast
wyrzucać je do kosza na odpady mieszane, mój tata postanowił wykorzystać je jako kompost
w naszym ogrodzie. Dzięki temu nasze rośliny pięknie kwitną, a my pozytywnie działamy na
rzecz środowiska. Odpady biologiczne, które powstają podczas przyrządzania posiłków
wykorzystujemy i „częstujemy” nimi Tolę, czyli naszego ukochanego pieska, który w ten
sposób też, mimo, że nieświadomie, dba o naszą Ziemię.

POLECAM Wam taką postawę. Przynosi ona wszystkim wiele satysfakcji i ratuje nasz
świat.
Julia Brachowska

Newsy sportowe
Wspaniały mecz Reprezentacji Polski z Anglią!
Ósmego września 2021 roku Polska zagrała z Anglią bardzo ważny mecz w fazie
grupowej Eliminacji Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2022 w Katarze.
Komentatorzy mówili o trudnym zadaniu Polskiej
reprezentacji, ponieważ podstawowi gracze zespołu byli
kontuzjowani: Milik, Zieliński oraz Piątek, a Wojciech
Szczęsny bramkarz nr 1 naszej reprezentacji, nie był w
ostatnim czasie w dobrej formie. W pierwszej połowie Polacy
rozwiali wątpliwości, ponieważ zagrali bardzo dobrze,
dominując na boisku, ale niestety nie udało się strzelić gola,
mimo kilku dobrych okazji. W drugiej połowie Anglia zagrała
dużo lepiej i w 72 minucie Harry Kane zdobył bramkę, przy
złym zachowaniu polskiej obrony i bramkarza, który był nie
najlepiej ustawiony. Determinacja polskiego zespołu była
bardzo duża i w doliczonym czasie gry Damian Szymański,
po cudownym podaniu Roberta Lewandowskiego, zdobył
wyrównująca bramkę, a stadion oszalał z radości.
Wszyscy się cieszyli z jednego zdobytego punktu oraz z faktu, że przełamaliśmy dobrą
pasę Anglików, ponieważ ostatni remis na mistrzostwach świata w fazie grupowej rywale
Anglików wywalczyli w 2016 r., a ostatni raz Anglia przegrała w 2011 r.
Polska tym meczem przybliżyła się do wywalczenia drugiego miejsca w grupie i
możliwości gry w barażach o upragniony awans na Mistrzostwa Świata.

Mistrzostwa Europy w Amp Futbolu – Kraków 2021
Amp Futbol (od ang. Amputee Football) to odmiana piłki nożnej, w której grają
zawodnicy po jednostronnej amputacji lub z wadą wrodzoną kończyny dolnej oraz bramkarze
bez jednej ręki. W drużynie ampfutbolowej jest 7 osób - 6 zawodników z pola i bramkarz, a
trwające 50 minut spotkanie (dwie połowy po 25 minut) prowadzi dwóch sędziów. Podczas gry
zawodnicy wspierają się na kulach, które są traktowane jako przedłużenie ręki i nie mogą mieć
bezpośredniego kontaktu z piłką. Nie wolno korzystać z protez.
Kraków we wrześniu był stolicą Amp
futbolu, ze względu na organizowane w
naszym mieście Drugie Mistrzostwa Europy,
których
ambasadorem
był
Robert
Lewandowski. Pierwsze odbyły się w Turcji w
2017 r., gdzie Polska wywalczyła brązowy
medal. W turnieju wzięło udział 14 zespołów:
Anglia, Belgia, Francja, Grecja, Gruzja,
Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Rosja, Turcja,

Ukraina, Włochy, Izrael oraz Polska. Polska była jednym z faworytów do medalu. Wygrana z
Ukrainą 3:0, Izraelem 8:0 oraz remisem z Hiszpanią 1-1, dała nam pierwsze miejsce w grupie.
W ćwierćfinale pokonaliśmy Francję 2:0, a w półfinale mimo walki do ostatniej sekundy
ulegliśmy Hiszpanii 1:2. Mecz o trzecie miejsce z Rosją toczył się z wyraźną przewagą Polski,
ale niestety nie mogliśmy strzelić upragnionego gola. W drugiej połowie zdobyliśmy z pięknej
akcji gola i do ostatniego gwizdka sędziego utrzymaliśmy prowadzenie, Polska zdobyła
brązowy medal ku radości wszystkich zawodników i licznie zgromadzonej publiczności.
Dyscyplina ta wymaga od zawodników wyjątkowo ciężkiej pracy i zaangażowania, co
czyni każde spotkanie wyjątkowo emocjonującym i widowiskowym.
Hubert Szumera

Opowiadanie wakacyjne

W tym roku, pod koniec lipca, pojechałem do Aten na ,,Festiwal Kultury Greckiej”.
Spędziłem tam tydzień na zwiedzaniu słynnych ateńskich zabytków, smakowaniu lokalnej
kuchni i słuchaniu tamtejszych rytmów. Widziałem Akropol, Świątynię Ateny oraz Hefajstosa,
a także Stadion Panateński. Spośród dań, najbardziej smakowała mi sałatka grecka z chlebkiem
maczanym w oliwie.
W czasie festiwalu miał miejsce niesamowity koncert muzyki greckiej. W trakcie
wydarzenia występowały zarówno kapele ludowe, jak i zespoły współczesne. Utwory
wykonywano między innymi na gitarach, perkusji, mandolinie, darbuce i fletni pana. Gdy
rozbrzmiały pierwsze takty „Zorby”, cała publiczność poderwała się do tańca. Zewsząd było
słychać rytmiczne klaskanie oraz tupot nóg. Widownia szalała! Po tym kultowym utworze,
jeden z muzyków zaczął coś mówić po grecku do mikrofonu. Niestety nic nie rozumiałem. Do
tego zaczął mnie atakować paskudny komar. Próbowałem odpędzić natręta, poprzez
wymachiwanie rękami. Nagle spostrzegłem, że w moją stronę skierowały się spojrzenia
wszystkich widzów, a muzyk zaprasza mnie na scenę. Okazało się, że zgłosiłem się na
ochotnika do grania na darbuce. Na szczęście znałem świetnie instrument i doskonale
wywiązałem się z zadania, powierzonego mi przez muzyka. Otrzymaliśmy owacje na stojąco.
Jeszcze przez kilka dni odczuwałem tę adrenalinę, towarzyszącą mi na scenie. Gdy
wróciłem do kraju, włączyłem telewizor i zobaczyłem w Wiadomościach relacje z wydarzeń
na świecie, a w nich… drobnego nastolatka w okularach, grającego na darbuce w greckim
zespole muzycznym. To był najbardziej ekscytujący dzień moich wakacji.

Krzyś Stadnik

Refleks historyczny
Wrzesień.
W historii Polski często kojarzy nam się z najazdem III Rzeszy na Polskę… To były
trudne czasy, które pozostawiły smutne wspomnienia. Jednak w tym artykule chciałbym skupić
się na zdecydowanie weselszych momentach historii.
Niewiele osób wie, że 1 września rozpoczęła się także inna wojna. Nie taka zwykła, w
której dwie armie atakują siebie i strzelają. Była to wojna… rybna. A dokładniej dorszowa.
Zaczęło się od tego, że Islandczycy (a trzeba wiedzieć, że Islandia to kraj
z dominującym rybołówstwem) zauważyli, że zaczyna im brakować terenów, na których
mogą zarzucać swe sieci. Ogłosili więc powiększenie swoich terenów łowieckich. Nie
umknęło to uwadze Brytyjczyków, którzy od dawnych czasów mogli łowić tam, gdzie od teraz
zdecydowała łowić też Islandia. Zareagowali nerwowo i wysłali statki z armatami, żeby
czekały na Islandczyków. Oni także wysłali kilka statków i dział. Na szczęście obie strony
przestraszyły się wroga i bez oddawania jakichkolwiek strzałów, odpłynęli. Wojna dorszowa
przeniosła się do ław sądowych, gdzie Islandia wygrała po 20 latach sporu.
A tak wygląda dorsz.

Mikołaj Krzesiński

Polecanki - SGandi poleca…
Czy obejrzeliście/przeczytaliście wszystkie części Harry’ego Pottera z milion razy? A
może wolicie serię Hobbit, ale niestety już trochę Wam się znudziła? Mam dla Was propozycję,
która z jednej strony mieści się w podobnym gatunku, co wymienione wcześniej, z drugiej zaś
będzie czymś nowym i równie intrygującym.
Jest to pierwsza część sagi
Summoner. Zaklinacz o tytule
Początek,
autorstwa
Taran’a
Matharu. Ta piękna, przepełniona
magią, wciągająca od pierwszego
zdania opowieść, przedstawia
historię piętnastolatka o imieniu
Flether, który jest sierotą. Zaraz,
czy tylko ja widzę podobieństwo do
Harry’ego Pottera?
Kolejną „polecanką” będzie film animowany. Wiem, że to trochę dziecinne, ale to
wydanie My Little Pony: A New Generation w reżyserii Robert Cullen i José Luis Ucha, może
naprawdę zaciekawić każdego, nawet tych najstarszych.
Ten film pokazuje, jak bardzo możemy być podzieleni,
a także jak niszczycielską siłę mają plotki i uprzedzenia. Brak
wiedzy o sobie nawzajem sprawił, że między Kucykami
Ziemskimi, Jednorożcami i Pegazami powstało wiele
stereotypów. W konsekwencji przedstawiciele tych trzech
grup byli do siebie nastawieni wrogo, bali się wzajemnego
kontaktu. Niestety przez to jednorożce straciły magię, a
pegazy nie mogły latać.
Mam nadzieję, że te argumenty przekonały Was do obejrzenia zwiastun tego filmu. A
tak przy okazji, jeśli cię nie przekonałem i nienawidzisz My Little Pony, to obejrzyj sam
początek.

Stefan Gandecki

Podróże małe i duże: Mazury - piękna kraina
Mazury to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez polskich turystów. Nie jest
to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ to ogromny i zjawiskowy kompleks wodny, składający
się z 2600 jezior. „Kraina wielkich jezior” powstała przez zlodowacenie Morza Bałtyckiego,
które było około 10 000 lat temu. Wówczas nie było tam skupiska wielu jezior, tylko ogromne
Morze Bałtyckie… Teraz na Mazurach dla miłośników przyrody i sportów wodnych czeka
ogrom atrakcji.
Turyści bez patentu żeglarskiego mogą pływać na kajakach,
rowerkach wodnych lub specjalnych motorówkach. Turyści z
patentem mogą dodatkowo pływać żaglówkami, skuterami
wodnymi, a najwięksi fani sportów wodnych mogą korzystać z
flyboarding, wakeboarding. Flyboarding polega na unoszeniu się
nad wodą za pomocą specjalnych botów. Wakeboarding z kolei to
surfowanie na desce, które napędza linka wyciągu lub motorówka
z liną.
Osobiście uwielbiam podróżować po Polsce. Kocham góry, morze, jeziora. W tym roku
razem z rodzicami pojechaliśmy właśnie na Mazury nad jezioro Jeziorak. Spędziliśmy
wspaniały czas na łonie natury, a nawet na jeden dzień wypożyczyliśmy motorówkę i
opłynęliśmy cale jezioro. Dla mnie był to dzień, który zapamiętam do końca życia, ale
doświadczeni żeglarze nazywają taką łódkę „RENATA”, ponieważ reklamowane są one
hasłem w języku angielskim: „rent a boat” ;).
Wiktoria Gorczyca
Pręgowane i skrzydlate: Być przez całe życie dzieckiem

Wyobrażacie sobie, że przez całe życie pozostaniecie dziećmi? I
nigdy nie dorośniecie? Pewnie myślicie, że to niemożliwe. W świecie
zwierząt to jak najbardziej możliwe!
W Ameryce Południowej, w Meksyku żyje aksolotl, płaz ogoniasty,
który nigdy nie dojrzewa. Całe życie jest kijanką i rozmnaża się jako
kijanka. Zjawisko to nazywamy neotenią.
Pozostaje on kijanką, gdyż jego środowisko nie zawiera jodu. Bez tego pierwiastka
aksolotl nie może się w pełni przeobrazić, więc po prostu wyrasta na dużą kijankę. Naukowcy
przeprowadzili doświadczenia, w trakcie których wstrzykiwali aksolotlom jod - przeobrażały
się wtedy w dorosłą formę - ambystomę tygrysią. Spotyka się je w całej Ameryce Północnej i
Środkowej.
Dorosły aksolotl przeciętnie osiąga długość od 23 do 28 cm. Zdarzają się (ale niezbyt
często) również osobniki, które mierzą od 30 do nawet 40 cm długości. Ma gładką skórę
albinosa i pierzaste skrzela zewnętrze, dzięki czemu przypomina istotę pozaziemską.
W Europie można spotkać podobne do aksolotla stworzenie – odmieńca jaskiniowego.
Odmieniec żyje w całkowitych ciemnościach w wodzie, np. w jaskini Postojnej na Słowenii.
Nawet po wstrzyknięciu jodu zawsze pozostaje kijanką.
Magdalena Skorek

Konkurs

Czekamy na Wasze pomysły.
Odpowiedzi na kartkach, podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzicie,
składajcie do skrzyneczki Blenderowej u Julki Brachowskiej z 5a.
Najbardziej oryginalne odpowiedzi nagrodzimy!
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