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  29 listopada 2017 roku klasy V i VI 

pojechały do Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Prokocimiu by wręczyć 

kalendarze adwentowe małym pacjentom 

Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecię-

cej oraz Oddziału Przeszczepiania Komó-

rek Krwiotwórczych Ośrodka Transplanta-

cji. Akcja była zaplanowana we współpra-

cy z Fundacją Koliber, która zajmuje się 

pomaganiem chorym dzieciom. 

  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy znaj-

duje się przy ulicy Wielickiej 265. Kiedy 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

W tym numerze: 

 

Exposé Przewodniczącej Sa-

morządu Szkolnego — Mai 

Zielińskiej, oraz Rzecznika 

Praw Ucznia — Wiktora An-

drzejewskiego. 

 

Artykuły o naszych hobby. 

 

Reportaż z tegorocznych 

Targów Książki. 

 

Podsumowanie różnych akcji 

prowadzonych w naszej 

szkole. 

 

 

 
Akcja  

 „Gwiazdka 
dla zwierzaka” 
             

Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wsparli 

naszą akcję GWIAZD-

KA DLA ZWIERZAKA! 

Zebraliśmy ponad 330 kg 

karmy, czym pobiliśmy zeszło-

roczny rekord (!), dużo koców, ręcz-

ników i misek dla krakowskiego schroni-

ska dla zwierząt.  

Wśród wszystkich uczestników rozlosu-

jemy nagrody zaprojektowane przez naszą 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Drodzy Czytelnicy! 
Oddajemy w Wasze ręce 

15. numer naszej Gazetki. 

Jesteśmy z Wami już dwa 

lata, to nasz mały jubileusz. 

Z tej okazji serdecznie dzię-

kujemy Wam oraz naszym 

Autorom. A z okazji nad-

chodzącego Bożego Naro-

dzenia składamy wszystkim 

najlepsze życzenia radości, 

serdeczności i rodzinnego 

ciepła.   

  REDAKCJA 

Dyplom uznania 

 przekazany przez fundację 

Redemptoris Missio na ręce 

Pani Śliwy - koordynatorki 

Akcji w naszej Szkole. 
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znaleźliśmy się w budynku poznali-

śmy panią z Fundacji. Pani zaprowa-

dziła nas do szatni, gdzie się przebra-

liśmy. Następnie poszliśmy na od-

działy. Podzieliliśmy się na trzy gru-

py, w których mieliśmy rozdawać 

kalendarze. Pani od Fundacji zapro-

wadziła nas na sale chorych, gdzie 

rozdaliśmy dzieciom 50 kalendarzy. 

Dzieci były w wieku od 2 do 12 lat. 

Sale były kilkuosobowe. Kalendarze 

daliśmy dzieciom przebywającym nie 

tylko w salach, ale także dzieciom 

w izolatkach. Dzieci bardzo cieszyły 

się, kiedy wręczaliśmy im kalendarze. 

Mamy nadzieje, że sprawiliśmy im 

radość i że szybko wyzdrowieją.    

      KRZYSZTOF JANUŚ 

Akcja przekazania kalendarzy c.d. 

Klasy V i VI, organizatorzy i wykonawcy Akcji w hallu Szkoły i w klasie. 

Świetlica szpitala w Prokocimiu. 

koleżankę Anię Adamczyk.  

Ania jest również pomysłodaw-

czynią koszulek promujących ak-

cję (na zdjęciu  obok prezentują je 

organizatorzy!) 

Na pozostałych fotografiach 

można zobaczyć część całego 

„urobku” akcji w czasie liczenia 

i pakowania darów dla schroniska 

oraz losy z Waszymi danymi. 

Klasa VIIA  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

„Gwiazdka dla zwierzaka” c.d. 
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Czternastego listopada nasza klasa 

piąta wzięła udział w warsztatach 

edukacyjnych pt. „Od segregacji nie 

ma wakacji”, które odbyły się w kra-

kowskiej Lamusowni przy ulicy No-

wohuckiej 1D. 

Początkowo zajęcia trwały w sie-

dzibie MPO (Miejskie Przedsiębior-

stwo Oczyszczania Sp. z o.o.), w któ-

rym obejrzeliśmy ciekawą prezentację 

na temat odpadów i ich segregacji. 

Dowiedzieliśmy się m.in. ile czasu 

potrzeba, aby w środowisku natural-

nym rozłożyła się np.: plastikowa bu-

telka, rolka papieru lub szklany słoik. 

Zobaczyliśmy rów-

nież jak może wyglą-

dać Kraków i jego 

okolice, jeżeli nie 

przestaniemy zosta-

wiać odpadów w par-

kach, lasach lub 

wrzucać ich do rzek 

i jezior.  

Podczas warszta-

tów musieliśmy także 

właściwie posegrego-

wać niektóre odpady. 

W tym celu dostali-

śmy opakowania po 

różnych produktach 

oraz obrazki z odpa-

dami, które należało 

umieścić w odpo-

wiednich pudełkach 

oznaczonych koloro-

wymi kartka-

mi. Poszcze-

gólne kolory 

kartek, 

umieszczone na pojemnikach ozna-

czały rodzaj odpadu, który należy do 

nich wrzucać.  

W drugiej części wycieczki zapo-

znaliśmy się z funkcjami Lamusowni. 

Najpierw zobaczyliśmy dużą wagę, na 

której ważone są samochody wjeżdża-

jące do Lamusowni, aby zostawiać na 

jej terenie zebrane odpady. Ponieważ 

bardzo byliśmy ciekawi, ile ważą 

wszyscy uczestnicy naszej wycieczki, 

pozwolono nam skorzystać ze wspól-

nego ważenia. Okazało się, że nasza  

waga wynosiła ponad 670 kg! 

Po tej atrakcji udaliśmy się w dal-

szą wycieczkę po Lamusowni, na te-

renie której zobaczyliśmy wielkie 

kontenery wypełnione różnymi odpa-

dami. Do Lamusowni można przywo-

zić m.in. niepotrzebne meble, elektro-

odpady, opony samochodowe, gruz 

budowlany czy puszki po farbach. 

Po powrocie do szkoły otrzymali-

śmy pamiątkowe certyfikaty udziału 

w warsztatach oraz długopisy i kalen-

darze. 

Wycieczka do lamusowni REPORTAŻ 

Oliwia Gajec  

Akcja zbiórki baterii 
Ponieważ lubimy działać to od stycz-

nia startujemy z nową akcją - zbiórki 

baterii. Pudełko (na zdjęciu) na zuży-

te baterie znajduje się na parapecie 

przy sekretariacie. Nie można wrzu-

cać akumulatorów o rozmiarach 

większych niż baterie typu D (R20).  

Pamiętajcie, że taka segre-

gacja śmieci przyczynia się 

do ochrony naszego wspólne-

go środowiska!  

Klasa VIIA 
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Exposé 

Zdecydowałam, że mój plan wy-

borczy będzie miał trzy główne punk-

ty: imprezy, zabawy i konkursy, wo-

lontariat uczniowski oraz radiowęzeł. 

Jak pamiętacie na prezentacji wybor-

ców, mówiłam właśnie o nich, bardzo 

ogólnie. Opiszę więc dokładniej te 

punkty: 

1. IMPREZY, ZABAWY, KONKURSY 

Jest to pierwszy i najbardziej aktu-

alny w tej chwili punkt. Zabawy: na 

Tłusty Czwartek, jeśli się uda to 

z wielką chęcią również karnawałowa. 

Z większych zabaw mamy plan zorga-

nizować dużą grę terenową w parku. 

Szkoła na opak też na pewno się poja-

wi. Konkursy, które są w planach to: 

Mam Talent, Miss i Mister Wiedzy 

Szkolnej druga edycja, oraz jeszcze 

nie do końca pewny: Konkurs Zgady-

wania Piosenki. 

2. WOLONTARIAT UCZNIOWSKI 

Pomysł ma na celu wspomaganie 

się klas w nauce. Jak to się będzie od-

bywało? 

Będziemy zbierać uczniów-

wolontariuszy z różnych klas, którzy 

będą mogli zgłosić się do wybranych 

przedmiotów, najlepiej do tych, które 

lubią i rozumieją. Można wybrać kilka 

przedmiotów. Każdy wolontariusz 

będzie zapisany, dzięki temu może 

liczyć na lepszą ocenę. Zgłoszenia 

będą zbierane mailowo albo osobiście 

przez członków Samorządu, wystar-

czy podać kartkę z imieniem, nazwi-

skiem, klasą i przedmiotami, oraz naj-

lepiej z numerem telefonu i/lub adre-

sem e-mail. Zgłoszenia wolontariuszy 

już przyjmujemy! 

Uczniowie będą mogli się do nas 

zgłaszać również osobiście lub mailo-

wo podając dane kontaktowe i przed-

miot o jaki chodzi. Dział lub temat 

kartkówki/sprawdzianu do poprawy 

oraz data poprawy są również nie-

zbędne (takie jest założenie wolonta-

riatu — pomagać w poprawach). 

Będzie wybierany wolontariusz 

oraz ustalana data spotkania. Spotka-

nia będą się odbywały w świetlicy. 

W pierwszym okresie funkcjono-

wania wolontariatu chcielibyśmy, że-

by każdy uczeń zgłosił się do nas po 

poprawie sprawdzianu i powiedział 

czy udało mu się podwyższyć ocenę 

oraz ocenił czy nauka z wolontariu-

szem była przydatna. Taka ocena bar-

dzo nam pomoże. 

Naszym priorytetem w tej kwestii 

będzie czas, ponieważ poprawy są 

w niedalekich terminach od pierwsze-

go sprawdzianu. Jeśli będziemy mieć 

wystarczająco wielu wolontariuszy, 

spróbujemy wdrożyć plan pomocy 

w przygotowaniu do sprawdzianu 

w pierwszym terminie, ale obecnie 

skupię się na priorytetach, a zorgani-

zowanie i spisanie wszystkich wolon-

tariuszy i zasad zajmie trochę czasu, 

więc proszę o odrobinę cierpliwości.  

Wstępnie wolontariat ma ruszyć od 

Nowego Roku, żeby można było po-

prawiać oceny semestralne. Założona 

zostanie skrzynka mailowa: wolonta-

riatuczniowski@gmail.com. Nie ma 

jeszcze ustalonej daty, od której mail 

będzie dostępny. Adres i zasady ko-

rzystania zostaną ogłoszone, kiedy 

skrzynka już będzie działać. Obecnie 

zgłoszenia wolontariuszy, przyjmuje-

my osobiście. Jak wspomniałam dro-

dzy Wolontariusze, możecie zgłaszać 

się do nas już teraz w każdej chwili, 

zapraszamy! 

Oprócz pomagania w nauce ucz-

niom młodszych klas, projekt ten ma 

na celu nauczyć starszych uczniów 

przekazywania wiedzy, cierpliwości 

oraz udzielania wzajemnej pomocy. 

Starsze i młodsze klasy będą się znały 

i w realny sposób integrowały. Miło 

będzie jeśli osoby z dwóch różnych 

klas, które dzieli kilka lat wieku po-

wiedzą sobie ,,cześć” na korytarzu, 

albo nawet tylko uśmiechną do siebie, 

czyż nie? 

3. RADIOWĘZEŁ SZKOLNY 

Ten plan był najbardziej niewiary-

godnym i krytykowanym pomysłem 

kampanii. Jako ciekawostkę powiem, 

że jest to pomysł wymyślony podczas 

wyborów w VI klasie, jednak wtedy 

nie przedstawiłam go publicznie, 

z powodu złych opinii. Dopiero w tym 

roku odważyłam się go publicznie 

zaprezentować. TO JEST MOŻLIWE!  

Wszystkie punkty wyborcze były 

przed wyborami omówione z Panią 

Dyrektor pod względem szansy ich 

spełnienia.  

Według obecnego planu studio 

będzie znajdowało się w sali nr 8. Au-

dycje będą odbywały się po 3. lekcji 

o godz. 10:45 i zaczynać je będzie VII 

klasa, a o 10:50 kontynuować je bę-

dzie dziennikarz z IV, V lub VI klasy. 

Chcę zaznaczyć, że plan ten może 

ulec zmianie i np. dwie osoby na raz 

będą prowadziły audycje o za piętna-

ście dziesiąta, jeśli nie będziemy mieć 

tyle materiału by występować przez 

10 minut.  

Codzienny program będzie plano-

wany i składany w weekendy, ale co 

najmniej tydzień wcześniej. Oczywi-

ście bieżące sprawy i informacje będą 

dostarczane nawet dzień przed. Sche-

mat w jakiej kolejności będziemy mó-

wić powstanie wcześniej, lecz to co 

będziemy mówić ustalane będzie do 

ostatniej chwili. Na pewno zamierza-

my wspominać o: szczęśliwych licz-

bach, rocznicach w historii, imieni-

nach, czego dzisiaj jest dzień, przypo-

PO WYBORACH DO SAMORZĄDU 

Maja Zielińska, Przewodnicząca  
Samorządu szkolnego  
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minać o świętach lub konkursach 

i wycieczkach, odpowiadać na Wasze 

pytania, będą wywiady, pogoda na 

następny dzień, żarty i anegdoty, 

a jeśli będą chętni to czytanie opowia-

dań lub wierszy. Będziemy promować 

Niecodziennik, by słuchacze pisali do 

niego jak najwięcej artykułów.  

Szukamy kandydatów na dzienni-

karzy, z każdej klasy starszej podsta-

wówki. Zapraszamy osoby śmiałe, 

„wygadane”, nie obawiające się mó-

wienia do całej szkoły. Zorganizowa-

ne, ale z umiejętnością mówienia 

z głowy i bez przygotowania. Ważne 

są punktualność i pozytywne nasta-

wienie do świata i ludzi :-) 

Co tydzień będziemy składać ra-

porty i materiały na temat informacji z 

życia szkoły i klasy. Od każdego re-

portera, ponieważ będziemy potrzebo-

wać relacji na każdy dzień. Plan bę-

dzie, jak wspomniałam, składany 

w weekendy, przez kilka osób. Dzien-

nikarze będą dostawali informacje 

i tym kiedy będą występowali i kto 

będzie przed lub za nimi w studiu. 

Ale po co radio w szkole? Główny 

powód to polepszenie komunikacji 

samorządu z uczniami, aby nie trzeba 

było chodzić do każdej klasy osobno 

i coś zapowiadać. Po drugie — będzie 

to radio śniadaniowe, więc na prze-

rwie będziecie mogli posłuchać naszej 

audycji i w ten sposób spędzić prze-

rwę. Jeśli radio będzie was denerwo-

wało to można zejść na parter lub 

wejść na drugie piętro, ponieważ gło-

śniki będą znajdowały się tylko na 

pierwszym piętrze.  

Planujemy wystartować w drugim 

semestrze. Zgłoszenia przyjmujemy 

osobiście tak jak w punkcie 2. osobi-

ście lub mailowo na mój adres. 

W zgłoszeniu proszę napisać: imię, 

nazwisko, klasa i kilka zdań o sobie, 

kontakt telefoniczny lub mailowy.  

Mam nadzieje, że ten rok szkolny 

będzie udanym, a Samorząd będzie 

intensywnie pracował z uczniami. Je-

śli uda nam się zrealizować wszystkie 

punkty to będzie wspaniale. Powodze-

nia wszystkim w planach na ten rok! 

Maja Zielińska, kl. VIIA 

Drodzy Wyborcy! 

Dziękuję Wam za Wasze głosy. 

Dziękuję, że wybraliście właśnie 

mnie na RZECZNIKA PRAW 

UCZNIA naszej szkoły. Tak jak 

przedstawiłem to w czasie przemowy 

przedwyborczej, planuję zwiększyć 

efektywność pracy rzecznika praw 

ucznia. W trakcie pełnienia mojej 

funkcji postaram się rozwiązywać 

problemy oraz doradzać w sytua-

cjach, kiedy nie będziecie wiedzieli 

jak postąpić, jak zwrócić się do nau-

czyciela, jak rozwiązać konflikt czy 

nieporozumienie. 

Dziękuję bardzo, 

Wiktor Andrzejewski, kl. VIIB 

PO WYBORACH DO SAMORZĄDU 
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Mam na imię Zosia. Jestem 

uczennicą klasy 4A. Lubię aktywnie 

spędzać wolny czas. Zimą jeżdżę na 

nartach, łyżwach. W tym roku bar-

dzo chcę spróbować nauczyć się jeź-

dzić na desce snowboardowej. La-

tem lubię rower, deskorolkę, hulaj-

nogę i rolki. Pływam też na kaja-

kach, a w tym roku uczyłam się pły-

wać na windsurfingu. Latałam też na 

paralotni. 

Najbardziej lubię jednak tańczyć 

– taniec jest moją pasją. Chodzę na 

zajęcia street-dance w Domu Kultury 

Ruczaj. Tańca uczy pani Ania Kłos, 

która przygotowuje cały zespół do 

występu na koniec semestru. 

Od pierwszej klasy regularnie 

trenuję też pływanie w klubie pły-

wackim Swimm Academy. Mam 

nawet trzy medale z zawodów. 

Ostatnio 26 listopada byłam na za-

wodach w Kozach , mój czas — 57 

sekund. Trener mnie pochwalił – 

powiedział, ze to bardzo dobry wy-

nik. 

Jest jeszcze coś co sprawia mi 

niezwykłą frajdę. Lubię brać udział 

w biegach z przeszkoda-

mi. W tym roku zdoby-

łam trzy medale za udział w Hunt 

Run w Bałtowie oraz dwóch Runma-

geddonach, jeden w Zabrzu, a drugi 

w Kryspinowie. 

Lubię pływać 

Witajcie! 

Jestem uczennicą klasy 4B, chcia-

łam opowiedzieć Wam o moim hob-

by. Moim ulubionym zajęciem jest 

pływanie. Naukę pływania zaczęłam 

w wieku 4 lat, w 2012 roku. Moim 

pierwszym nauczycielem była pani 

Paulina Palmowska, którą wielu 

z Was zna jako nauczyciela pływania 

na zajęciach szkolnych. Obecnie cho-

dzę na sekcję pływacką na basen 

Com-Com Zone w Nowym Prokoci-

miu. Na ten basen chodzimy także ze 

szkoły. Zajęcia w ramach sekcji prze-

znaczone są dla dzieci już umiejących 

pływać. Na treningu doskonalimy 

style pływackie, uczymy się skoków 

do wody i oczywiście staramy się pły-

wać coraz szybciej. Na treningi cho-

dzę trzy razy w tygodniu, w ponie-

działek jest najciężej, gdyż zajęcia 

zaczynają się wcześnie rano. Moją 

grupę prowadzi pan Paweł Lempart, 

który jest jednocześnie dyrektorem 

basenu Com-Com Zone.  

Lubię pływać ponieważ jest to 

zabawne i przyjemne. W wodzie 

można odpocząć, zrelaksować się 

i czasem zapomnieć o kłopotach. Mo-

im ulubionym stylem pływackim jest 

żabka, ponieważ jest najwygodniej-

sza. Najbardziej w wodzie lubię się 

bawić, dlatego uwielbiam aquaparki. 

W tym roku byłam po raz pierwszy 

w nowym aquaparku w Chochołowie, 

który bardzo mi się spodobał. Rów-

nież w wakacje lubię spędzać czas na 

basenie. Odkąd skończyłam 6 lat 

w każde wakacje jeżdżę na obozy 

pływackie. W tym roku byłam w Nie-

chorzu — miejscowości nad morzem. 

Chciałabym zachęcić Was do 

uprawiania tego sportu, zapraszam na 

basen :) 

Iga 

 

Moje hobby to oceanologia i piłka 

nożna.  

Fascynuje mnie świat morski po-

nieważ żyje w nim mnóstwo intere-

sujących zwierząt takich jak: rekiny, 

meduzy, kraby czy węgorze. Na zie-

mi zbadano tylko 5% wód i oceanów. 

Pozostałe 95% dalej jest nie zbadane 

ponieważ w większości podwodnego 

świata panuje takie ciśnienie, że ża-

den człowiek tam nie wytrzyma. 

W przyszłości chciałbym zostać po-

dróżnikiem lub oceanologiem i od-

krywać nowe gatunki zwierząt. We-

dług mnie najciekawszym kontynen-

tem jest Australia ponieważ w jej 

oceanach odkryto ostatnio wiele no-

wych zwierząt wodnych. 

Moim drugim hobby jest piłka 

nożna. Interesuję się jej historią i 

życiorysami takich piłkarzy jak Mes-

si, Neymar czy Ronaldo. Podoba mi 

się ich gra i dlatego próbuje naślado-

wać ich ruchy na boisku. Lecz  nie 

podobają mi się ich oszustwa finan-

sowe i symulacje faulu którego nie 

było. 

  Piłka nożna jest moją pasją. Za-

cząłem w nią ponieważ mój kolega 

pokazał mi swój klub gdzie gra. 

 Lubię taniec i sport 

Football i oceany 

CO KTO LUBI CZYLI NASZE HOBBIES 

 

Iga Koczwara IVb 

Zosia Nagwizda IVa 

„Moje hobby” — o swoich najróżniejszych zaintere-
sowaniach opowiadają uczniowie klas IV i V 

Jakub Drobny IVb 
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Zjawiska paranormalne 

Pewnie, każdy słyszał o dziwnych 

rzeczach dziejących się na świecie. 

Nie chodzi mi tutaj o politykę albo 

o wojny, chodzi mi o tajemnicze zja-

wiska przyrodnicze lub o dziwne ano-

malia na lądzie, morzu lub powietrzu 

i o dziwne obiekty latające — UFO* 

i tajemnicze istoty. Oto niektóre z ta-

jemniczych miejsc. 

Strefa 51/52                                                                                                  

Baza sił powietrznych USA. Miej-

sce, w którym podobno trzyma się 

i bada kosmitów. Miejsce tam miały 

także testy samolotów szpiegowskich. 

Trójkąt Bermudzki 

Obszar na Atlantyku. Miejsce, w 

którym znika bardzo dużo statków 

i samolotów. Czasami widać tam ta-

jemnicze światła. 

Rosyjska dziura do piekła 

Dziura w ziemi, która ma głębo-

kość 12 km. Spuszczono tam czułe 

mikrofony, a potem usłyszano tajem-

nicze odgłosy. Po ich sprawdzeniu 

okazało się, że są to krzyki milionów 

ludzi. 

Trumny z Barbadosu 

Barbados to mała wyspa na Atlan-

tyku. Mieszkała na niej bogata rodzina 

Chasów. Gdy otwierano ich grób, by 

pochować następnego zmarłego człon-

ka rodziny, za każdym razem trumny 

w nim były inaczej ustawione. 

Wir Oregoński  

Ma wielkość 50 m i znajduje się 

w stanie Oregon  w USA. W tym 

miejscu na ludzi, przedmioty, zwie-

rzęta i rośliny oddziałuje tajemnicza 

siła. Gdy się przejdzie jego granicę 

ciało mimowolnie pochyla się do 

przodu. Indianie nazywają to miejsce 

przeklętym. 

A na koniec coś z pogranicza pie-

kła i rozsądku. Amerykanie i Rosjanie 

w latach 80-siątych chcąc pobić re-

kord głębokości wykopu w ziemi pod-

jęli się bardzo ryzykownych testów. 

Na końcu testu z „rosyjską dziurą do 

piekła” po spuszczeniu mikrofonów 

na dno wykopu usłyszano tajemnicze 

jęki, jak ludzkie cierpienie. Jeden 

z naukowców powiedział: „Przez to że 

jestem naukowcem, nie wierzę, ani 

w religię, ani w niebo, ale od tego mo-

mentu wierzę w piekło”. Może to jest 

powód, by uwierzyć?!... 

Czytelnicy, nie zamartwiajcie się 

tym, co tutaj przeczytaliście, to dzieje 

się bardzo daleko od nas, nie licząc 

sytuacji z UFO, które widziałem nad 

Krakowem. Ale pamiętajcie nie chcę 

wywoływać paniki…  

 

CO KTO LUBI CZYLI NASZE HOBBIES 

Moje hobby to jazda konna. Opa-

nowałam umiejętność galopu, czyli 

szybkiej jazdy.  

Obecnie trenuję skoki. Niestety 

nie mam własnego konia, ale chciała-

bym sobie kupić w przyszłości 

haflingera, konia 

fiordzkiego, konika 

polskiego, konia mało-

polskiego, konia fry-

zyjskiego, pinto i ap-

paloossa. Wymyśliłam 

już imiona dla nich. 

Nazwę moje konie: 

Etna, Kropka, Cola, 

Mini, Sugar, Cappuci-

no, Coffee, Tea, Miki, 

Gucio, Izabella, Vanil-

la, Minti, Black, Whi-

te, Snowie, Milka, Lova. Bardzo ko-

cham konie i jazdę konną. Na ferie 

pojadę na obóz konny.   

     

W piłkę klubową gram już 5 lat. 

Moim idolem jest Neymar. Podoba-

ją mi się jego sztuczki, na których 

mi bardzo zależy, ponieważ chciał-

bym zostać freestylerem piłkarskim. 

Gdy jestem na boisku staram się go 

naśladować i często mi to wychodzi. 

Gdy miałem 7 lat dostałem się do 

drużyny starszej o 2 lata. Na turnie-

jach chłopaki mnie przepychali 

i faulowali gdy tylko próbowałem 

zrobić jakąś sztuczkę. Rozważałem 

zakończenie przygody z piłką. Jed-

nak się nie poddałem. Na kolejnych 

turniejach lepiej mi szło. Udawały 

mi się sztuczki, strzelałem bramki, 

a raz nawet dostałem tytuł zawodni-

ka turnieju. Zaprzyjaźniłem się 

z kolegami z drużyny i przeciwnych 

zespołów. Czuję, że jeszcze długo 

albo w ogóle nie porzucę tej pasji. 

 

Gabi Meller  IVa Jazda konna 

Mikołaj Wąsik IVa  Zjawiska paranormalne 
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Judo jest sztuką walki stworzoną 

w XIX w. przez Jigorō Kanō (czytaj 

Dżigoro Kano). Judo jest sportem 

uprawianym na całym świecie, 

szczególnie popularnym w Japonii. 

Tam znajduje się najstarsza i naj-

większa szkoła judo - Kodokan. Od 

roku 1972 judo jest dyscypliną olim-

pijską. 

W Polsce jest wiele sekcji judo 

(np. w TS Wisła) działających  

w ramach Polskiego Związku Judo-

Trzy główne zasady judo to: 

 ustąp by zwyciężyć, 

 maksimum efektu przy mini-

mum wysiłku, 

 trenujemy dla wzajemnego 

dobra i korzyści. 

Aby wygrać walkę należy rzucić 

przeciwnika na plecy 

i przytrzymać w określonej pozycji 

przez co najmniej 15 sekund lub 

zmusić go do poddania się (np. przez 

duszenie), co sygnalizuje słowem 

„maitta” lub klepnięciem w matę. 

Niestety, wygranie walki wcale nie 

jest  proste... 

W judo sportowym nie ma kop-

nięć ani ciosów. Dozwolonymi tech-

nikami są: 

 rzuty (powalenie przeciwnika 

z pozycji stojącej do leżącej), 

 trzymania (unieruchomienie 

przeciwnika w pozycji leżącej), 

 duszenia, 

 dźwignie. 

Trenuję judo trzy godziny w ty-

godniu od 5 lat. Moje ostatnie wyni-

ki: 

Zawody lokalnych sekcji judo, 

Kraków: 

 2015: 1. miejsce 

 2016: 3. miejsce 

 

Cześć! Mam na imię Zosia i mam 

dziewięć lat. Lubię konie, a moim naj-

większym marzeniem jest posiadanie 

własnej stadniny o nazwie 

„Podkowa”. W przyszłości chciała-

bym zostać weterynarzem oraz in-

struktorem jazdy konnej. 

Mam własnego konia o imieniu 

D`April, który jest siwy i ma 11 lat. 

Skaczę na nim przez bardzo wysokie 

przeszkody. Zdobyłam brązową od-

znakę, a w tym roku zostałam wicemi-

strzynią Małopolski. Jeżdżę konno już 

4 lata. 

W przyszłym roku wybieram się na 

zawody w skokach przez przeszkody: 

Halowy Puchar Polski, Halowe Zawo-

dy Ogólnopolskie, Mistrzostwa Pol-

ski, Zawody Towarzyskie, Mistrzo-

stwa Małopolski. 

To chyba tyle… 

Pozdrawiam Czytelników naszej 

gazetki 

Zosia 

Zosia Biel IVa 

Moje hobby to konie 

Judo Krzysztof Januś Va  

https://goo.gl/BF29GB  
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Jak co roku, pod koniec paździer-

nika, odbyły się już dwudzieste pierw-

sze Targi Książki w Krakowie. W tym 

roku Targi rozpoczęły się w czwartek 

26 października, a zakończyły w nie-

dzielę 29 października. Większość 

wydarzeń  związanych z Targami 

miała miejsce w Międzynarodowym 

Centrum Targowo-

Kongresowym Expo w Kra-

kowie. Hasłem przewodnim 

tegorocznych Targów 

Książki były słowa portu-

galskiego pisarza Fernando 

Pessoi: „Czytam i staję się 

wolny”. W piątek, 26 paź-

dziernika 2017 r., punktual-

nie o godzinie 12.00 dźwię-

ki krakowskiego hejnału 

obwieściły rozpoczęcie 21. 

Międzynarodowych Targów 

Książki w Krakowie.  Ofi-

cjalnego otwarcia i przywi-

tania przybyłych gości do-

konała prezes Targów 

w Krakowie Grażyna Gra-

bowska. Przemowę wygłosił 

też prezydent miasta Krako-

wa Jacek Majchrowski.  

Każdy, kto znalazł się 

w tym czasie w okolicach ulic Nowo-

huckiej, Centralnej czy Galicyjskiej 

mógł się zorientować, że dzieje się 

tam coś niezwykłego. Tłumy ludzi w 

różnym wieku, od maluchów w wóz-

kach po osoby starsze, wędrujące z i 

do EXPO, zakorkowane wszystkie 

dojazdowe ulice oraz policjanci, któ-

rzy próbowali zapanować nad bezpie-

czeństwem ruchu. Po dotarciu do hali 

EXPO widać było niezmierne zainte-

resowanie, jakim cieszą się Targi 

Książki w Krakowie. W dwóch 

ogromnych halach „Dunaj” i „Wisła” 

prezentowało się nie tylko ponad 700 

wydawców książek, ale również księ-

garnie w tym też te internetowe oraz 

wydawcy gier. Wśród tych licznych 

stoisk można było również znaleźć 

punkt SOR dla książek, gdzie napra-

wiano uszkodzone książki. Na Tar-

gach już po raz trzeci został utworzo-

ny salon komiksów, sala książki dzie-

cięcej oraz młodzieżowej, oraz dzie-

cięca strefa warsztatowa.  

Od soboty 28 października na Tar-

gach funkcjonowała strefa autorów, w 

której można było otrzymać autografy 

od popularnych twórców takich jak: 

Andrzej Maleszka, ojciec Leon Kna-

bit, Wojciech Cejrowski (podpisujący 

swoje książki w charakterystycznej 

kwiecistej koszuli i na bosaka), Jakub 

Małecki czy Nela Mała Reporterka. 

Trzeba było się uzbroić w cierpli-

wość, aby dostać autograf od niektó-

rych autorów, bo kolejka do nich była 

czasem baaardzo długa! 

Dodatkową atrakcją corocznych 

Targów Książki jest tzw. Gość Hono-

rowy. Od 2013 roku organizatorzy 

zapraszają przedstawicielstwo jedne-

go z krajów właśnie jako gościa hono-

rowego. W tym roku była to Francja. 

Wydarzeniem dopełniającym tego-

roczne Targi Książki był dwudziesty, 

jubileuszowy konkurs o statuetkę Jana 

Długosza — wyróżnienie określane 

mianem polskiego Nobla w dziedzinie 

humanistyki. Nagrodę tę otrzy-

mał Przemysław Czapliński, za 

książkę pt. „Poruszona ma-

pa”, podejmującą tematykę mentalne-

go obrazu Polski w polskiej literatu-

rze.  

Organizatorzy tegorocznych Tar-

gów Książki już teraz zapraszali na 

przyszłoroczne, 22. Targi Książki 

w Krakowie. Ja na pewno się wybiorę 

do czego zapraszam również i Was! 

Mikołaj Więsek 

21. Międzynarodowe Targi Książki REPORTAŻ 

Źródło fotografii: witryna internetowa 21. Targów Książki (https://goo.gl/8JuE2X ) 


