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Co przeczytać?
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3Wasze redaktorki

Bardzo się za wami stęskniliśmy, mamy nadzieję że wy za nami też😊

Cóż te ferie były dość niezwykłe, nawet dziwniejsze niż latem, bo nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Ale nie smućmy się, bo wakacje to

czas na nowe wrażenia, relaks i dobre zabawy.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Was dwa specjalne wywiady z wyjątkowymi i kreatywnymi ludźmi. Rozpoczynamy nową

rubrykę „Znani i Lubiani”, dzisiejszy gość to Marcin Wyrostek! Let's play some music! A Pani Małgorzata Misztal opowie nam o sobie,

i nawet pokaże swoje hobby.

Po nowe wrażenia wybraliśmy się w niezwykłe miejsca pod Warszawą. Odwiedziwszy po raz pierwszy bajeczny ogród Juana

Soriano, zdecydowaliśmy, że musimy tam wrócić na wiosnę. A może wycieczka do Pragi? Tylko nie w Czechach... A gdzie? Dowiesz

się z naszego artykułu. Wszyscy marzymy o wyjeździe w góry, teraz to się nie uda, ale możemy już teraz planować wyjazdy na

przyszły rok. Nasz korespondent kontynuuje cykl o najlepszych stokach! Teraz mamy czas na gotowanie specjalnych „podróżnych”

muffinek! Nasz szef kuchni podzieli się z wami swoim ulubionym przepisem.😉

Jesteś też smutny, tak jak my, kiedy święta się kończą? Nie warto, ponownie świętujmy Nowy Rok! Jak to jest możliwe? Nasz

reporter opowie wam o tym.

A może lepiej jest spędzać czas z rodziną na łonie natury, a także obserwować ptaki

drapieżne? Pokażemy Wam świetne miejsce do podróżowania.

Cóż, jak zwykle czytamy książki, oglądamy filmy, gramy w gry - nasze rekomendacje

dla Was.

Oraz przygotowaliśmy najserdeczniejsze życzenia naszym najukochańszym babciom i

dziadkom z okazji ich święta!

p.s. Teraz w Warszawie pada śnieg! Mamy nadzieję że każdy z nas znajdzie czas na

zimowe zabawy!



Jak to się stało, że zaczął Pan grać na akordeonie?

Moja muzyczna przygoda zaczęła się już od przedszkola, a w

wyborze instrumentu pomógł mi mój tato – zawsze podobało

mu się brzmienie akordeonu, sam również grał na tym

instrumencie i tak już zostało. Mimo tego, że nie był to mój

wybór ja również pokochałem ten instrument.

Czy trudno jest się nauczyć grać na akordeonie?

Akordeon jest wymagającym instrumentem i będąc małym

chłopcem czasami bywało ciężko, ale jak coś się robi z

ogromną pasją i miłością, to można pokonać wszelkie

przeszkody. I tak było w moim przypadku. Pamiętam mój

pierwszy moment z akordeonem. To było spacerowanie w

domu między kuchnią a salonem. Tato, który był akordeonistą,

pokazał mi kilka guziczków, jak się je naciska i tak chodziłem

po korytarzu. To pierwsza sytuacja, którą mam w głowie jako

obraz mojego dzieciństwa z akordeonem.
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W tym numerze 

rozpoczynamy nową rubrykę 

„Znani i lubiani”.

Naszym pierwszym gościem

jest Pan Marcin Wyrostek –

akordeonista, zwycięzca

polskiej, drugiej edycji

programu Mam Talent w

2009r. Posiadacz 7

platynowych płyt .

Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola

Szymanowskiego w Katowicach - wydz. instrumentalny oraz

wydz. jazzu i muzyki rozrywkowej. Prowadzi ożywioną

działalność solistyczną jak i zespołową. Założyciel i lider

projektów: Tango Corazon, Coloriage, Music and Dance

Show. Koncertował w wielu miejscowościach w kraju i za

granicą. Wielokrotnie występował na festiwalach. Członek

Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



Kim chciał Pan zostać kiedy był Pan mały?

Jak każdy mały chłopiec miałem różne pomysły na siebie, ale od zawsze interesowałem się kosmosem i marzyłem, żeby być 

astronautą i zając się eksploracją kosmosu. Zawsze wydawało mi się, że możliwość odkrywania wszechświata jest niemałym 

osiągnięciem i zdecydowanie czymś ciekawszym niż „standardowa” praca. Oczywiście jeszcze wtedy nie wiedziałem jak trudny i 

wymagający jest ten zawód. Dzisiaj mam synka, który również interesuje się kosmosem i wspólnie rozwijamy tą pasję , dużo 

czytamy na ten temat i oglądamy filmy związane z tą tematyką.

Czy może Pan polecić jakąś książkę do przeczytania?

Książka, która jest mi bliska i kojarzy mi się z dzieciństwem, to oczywiście „Mały Książę” autorstwa Antoine de Saint-Exupéry'ego, 

uważam, że każdy powinien ją przeczytać, bo w piękny sposób opowiada o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i 

odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bardzo często wracam też do cytatów z tej książki, a moimi ulubionymi są:

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” i „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą 

nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać” – zgadzam się z tym w 100%

Jakie jest Pana ulubione danie?

Uwielbiam polską, tradycyjną kuchnię, jestem wielkim fanem barszczu z uszkami :)

Czy Pana syn Mikołaj też chce zostać muzykiem jak Tata?

Mikołaj podobnie, jak ja w jego wieku ma wiele zainteresowań i ciągle się one zmieniają – teraz, jak już pisałem jest zafascynowany 

kosmosem i planetami układu słonecznego, potrafi na ich temat rozmawiać godzinami. Wspólnie gramy m.in. w szachy jak i na 

fortepianie, dobrze się przy tym bawiąc – i to jest chyba najważniejsze, żeby to co robimy dawało nam radość i satysfakcję, a jeżeli 

chodzi o Mikołaja, to za parę lat sam zdecyduje jaką drogę wybrać i czy to będzie droga muzyczna.

Pan Marcin specjalnie dla nas nagrał coś specjalnego. 
Szczegóły w linku. KONIECZNIE WYSŁUCHAJCIE DO KOŃCA ☺
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https://www.dropbox.com/sh/mcc3o034xuwrgqh/AADug3Dg_2t82oqf6qTpee9Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mcc3o034xuwrgqh/AADug3Dg_2t82oqf6qTpee9Ia?dl=0
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Kim Pani chciała zostać, kiedy była mała?

W dzieciństwie co jakiś czas przechodziłam etap fascynacji przeróżnymi rzeczami lub
osobami i to od tego zwykle zależały moje marzenia o przyszłości.

W pierwszej klasie Szkoły Podstawowej wszystko się zmieniło za sprawą mojej cudownej
Pani Wychowawczyni. Była ciepłą, wrażliwą i troskliwą nauczycielką. Do dziś pamiętam jej
ciepły głos i uśmiech na twarzy :)

Wszystkie dzieci ją uwielbiały. Chciałam być taka jak Ona. W domu bawiłam się w szkolę,
moimi uczniami były misie, lalki oraz brat i siostra. Tata kupił mi czarną tablicę, po której
pisałam kredą, a mama pomogła mi zrobić dziennik.

Jak się uczyła pani w szkole?

W klasach młodszych byłam Wzorowym Uczniem :) Do klasy ósmej nie miałam problemów
z nauką i bardzo lubiłam swoją szkołę i klasę. Wszystko się zmieniło, jak zdałam do
Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu pedagogicznym. Początek nie był łatwy.
Surowi i wymagający nauczyciele szybko zweryfikowali moje wyobrażenie o nauce w
liceum. Ale tutaj z pomocą przyszła nasza Pani Wychowawczyni, cudowna Osoba. Była dla
nas wszystkich tolerancyjna, rozumiała nasze problemy wieku dorastania. W liceum nie
byłam już takim orłem, miałam cały wachlarz ocen od 2 do 5. Skończyłam liceum z
dobrymi i bardzo dobrymi ocenami, matura również poszła mi świetnie.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

W szkole podstawowej i liceum moim ulubionym przedmiotem była historia. Drugi 
przedmiot to oczywiście matematyka. 
Miałam cudownych nauczycieli, pełnych pasji do tego co robili i jak uczyli. Takie osoby 
zapamiętuje się na długo. I dziś już wiem, że to dzięki nim lubię te dwa przedmioty. 

Gościem dzisiejszego numeru 
została 

Pani Małgorzata Misztal, 
wychowawczynią klasy 1a.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!



rysunek Pani Małgosi

rysunek Pani Małgosi
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Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód nauczycielki? 

Jak już wcześniej wspomniałam moją inspiracją była moja pierwsza Wychowawczyni, która zaszczepiła we mnie pasję 
do tego zawodu. 

Po takich doświadczeniach i wzorach do naśladowania, było to dla mnie oczywiste, że będę nauczycielką. 

Jaką radę dałaby Pani sobie w wieku dziesięciu lat? 

Trudne pytanie…po krótkim namyśle, nie mam rady dla dziesięcioletniej Małgosi, ale miałabym kilka dla tej nieco 
starszej – nastolatki.

Czy jest coś co Panią inspiruje i/lub motywuje do wykonywania zawodu nauczycielki? 

Inspiracją jest wszystko to, co mnie zachwyca, co ciekawi i przynosi wyzwania. Motywacją jest również satysfakcja 
z pracy z Dziećmi, ich ciekawość świata, dociekliwość oraz pasje, którymi się ze mną dzielą. 

Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Zdecydowanie polecam wszystkim książkę napisaną przez szwedzką pisarkę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.
Uwielbiam przygody sześciorga dzieci z malutkiej szwedzkiej wioski. Zachęcam do przeczytanie trzech części.

Czy może Pani nam polecić jakiś film do obejrzenia?

„Gwiezdne wojny” IV epizod zawsze był i zawsze będzie moim ulubionym. To najbardziej naiwna opowieść z całej 
sagi, jednak najbardziej chwytająca za serce. A efekty specjalne wciąż nieźle wyglądają. Gorąco polecam.

Jakie jest Pani ulubione danie?

Uwielbiam zupę pomidorową i kotlety mielone mojej Mamy:) 

Jakie jest Pani Hobby? 

Interesuję się wieloma rzeczami. Uwielbiam podróże, poznawać nowych ludzi, ich kulturę, kosztować 
nowych potraw. Czytam dużo książek, czasami kilka naraz. A ostatnio wróciłam do malowania 😊

Czy ma Pani jakieś postanowienie Noworoczne, jeśli tak to czy zdradzi je nam Pani?

Nigdy nie robę postanowień Noworocznych, ale rok 2020 był dla nas wszystkich szczególny. Skłonił mnie 
do przemyśleń. Postanowiłam nic nie odkładać na potem oraz dążyć w swoim życiu do minimalizmu. 
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Zapewne każdy z nas w ferie szukał coś ciekawego i fajnego do 
zrobienia. Tak też i my robiłyśmy. Co numer zabieramy Was na jakiś 
ciekawy spacer. Tym razem, zainspirowane szukaniem rzeźb zwierząt, 
trafiłyśmy do Ogrodu rzeźb Juana Soriano pod Warszawą (w Owczarni). 
Park usytuowany jest obok Milanówka, z Warszawy jedzie się ok pół 
godziny.

A kim był Juan Soriano? Juan Soriano urodził się w 1920 roku w 
Guadalajarze stan Jalisco. W dzieciństwie wyobraźnia Juana rozwinęła się, 
gdy zaczął się interesować malarstwem i rzeźbą. Jego miłość do 
rzeźbiarstwa rozpoczęła się, gdy jego niania zaczęła mu lepić z ciasta 
rozmaite śmieszne figurki. Lubił improwizację i zawsze szukał niezwykłego 
wyjścia z sytuacji, w sumie sami możecie zobaczyć jak nietypowo i żywo 
wyglądają jego ptaki. Zawsze mówił, że niema sztuki bez widzów, ważne 
dla niego było podziwianie rzeźb przez innych, a nie sława czy bogactwo. 
Powtarzał sobie, że jeżeli się postara, to może jego życie i innych stanie się 
lepsze. 

Reporterzy Julia Groszyk i Marysia Tryputen
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Park jest uroczy i jest w nim ponad 20 rzeźb. W
ogrodzie mogłyśmy zobaczyć byka, rodzinę żab, syrenę
i ptaki. Ale głównie są to ptaki. Niektóre można
rozpoznać, a przy niektórych musiałyśmy użyć naszej
wyobraźni, żeby domyśleć się jaki to ptak. Czasem
nasze pomysły bardzo się różniły.

Polecamy Wam gorąco spacer po tym parku, ale
pewnie wiosną będzie tam o wiele przyjemniej. My na
pewno pojedziemy tam jeszcze raz.

Informacja turystyczna:

Wstęp jest bezpłatny. Ogród Rzeźb Juana Soriano 

otwarty jest codziennie z 10:00 do 20:00. Zakaz 

spacerowania ze psem.

Więcej informacji można znaleźć na. stronie 

internetowej ogrodu

https://soriano.pl/
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Na całym świecie powitaliśmy już nowy 2021 rok. Musicie wiedzieć
jednak, że jest jeden kraj w którym nowy rok wita się dwa razy. To Chiny.
Według tradycyjnego kalendarza chińskiego w tym roku Chiński Nowy
Rok, nazywany również Świętem Wiosny (Chunjie) i wypada dopiero 12
lutego. Jest to najważniejsze święto obchodzone przez Chińczyków.

Datę Chińskiego Nowego Roku wyznacza się za pomocą kalendarza
księżycowo-słonecznego. Rok kalendarzowy rozpoczyna się od drugiego
nowiu po zimowym przesileniu Słońca, dlatego święto to nie ma stałej
daty. Tradycyjnie trwa ono piętnaście dni i kończy się Świętem Latarnii.

W Chinach z nadejściem każdego nowego roku wiąże się zmiana patronującego znaku
zodiaku. W chińskim zodiaku znajduje się dwanaście znaków. Są to Szczur, Bawół, Tygrys,
Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies i Świnia. 2021 rok będzie rokiem Bawołu.
Bawół jest chińskim symbolem sukcesu osiągniętego ciężką pracą. Działa rozważnie, dobrze
wykonuje swoje obowiązki i można na nim polegać. Szczęśliwymi liczbami osób spod tego
znaku są 1, 3 oraz 5 a ich kamieniem jest akwamaryn.

Chiński Nowy Rok 2021
Reporter Julia Groszyk



Dlaczego w Chinach tak hucznie obchodzi się Chiński Nowy Rok? Według legendy w dawnych czasach, w wigilię Nowego Roku ludzie byli nawiedzani
przez bestię o imieniu Nian. Pewnego razu stawił mu czoła pewien chłopiec, który zauważył że bestia boi się koloru czerwonego, ognia i głośnych
dźwięków. Od tej pory ludzie hucznie celebrują to święto. W celu przegonienia złych duchów puszczane są petardy i fajerwerki, zaś domy i ulice
przyozdabiane są na czerwono. Organizowane są parady tancerzy i akrobatów wykonujących Tańce Lwa i Smoka w barwnych przebraniach. Chciałabym
kiedyś zobaczyć to na własne oczy.

Tradycją jest że każdy Chińczyk świętuje Chiński Nowy Rok w gronie rodzinnym,
dlatego też w okresie tym obserwujemy masowe przemieszczanie się
obywateli po całym kraju (migruje około 400 mln ludzi). Przed rozpoczęciem
świąt robi się porządki w domach, celem wygnania z nich złych duchów.

Najważniejszym dniem Święta Wiosny jest Wigilia Nowego Roku. Tego dnia
przy wspólnej kolacji zasiadają całe rodziny. Zwykle na stół wigilijny podaje się
osiem dań (szczęśliwa liczba). Głównym daniem są pierożki jiaozi, które
symbolizują bogactwo. Nie może zabraknąć też ryby yu, makaronu oraz ciasta
niangao (ciasto z mąki z ryżu kleistego , wody i cukru). W tym dniu Chińczycy
wręczają sobie nawzajem prezenty. Zazwyczaj są to świeże owoce (najczęściej
są to mandarynki lub pomelo), owoce w cukrze, ciastka lub cukierki.

Tradycją jest wręczanie dzieciom czerwonych kopert z pieniędzmi, zwane hongbao. Istnieje wiele przesądów związanych z
celebracją Chińskiego Nowego Roku jak np. zakaz ścinania włosów lub zakaz sprzątania.

Chiński Nowy Rok 2021
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Jednym z najpiękniejszych miast Europy jest Praga, stolica Czech. Pomimo tego, że byłam w Pradze, chciałabym pojechać do Pragi jeszcze nie raz. Ale

podczas kwarantanny podróże do innych krajów nie są możliwe i nie są bezpieczne. Siedząc w domu podczas tak niezwykłych ferii, przypomniałam sobie, że w

Warszawie mamy swoją Pragę. Jak to możliwe że Praga jest w Warszawie? Zagadka?! To świetny powód do badania i artykuł!

Reporter Marysia Tryputen

Więc, nazwa czeskiego miasta Praha pochodzi od słowa ‘práh’ –

próg. Etymologia nazwy miasta zbudowanego nad progiem lub jazem

– rzecznym brodem pochodzi od historycznej nazwy przeprawy przez

Wełtawę w okolicy dzisiejszego Mostu Karola. Pierwsza wzmianka o

Pradze warszawskiej pochodzi z 1432 r. jako o osadzie nad Wisłą,

naprzeciw Starego Miasta. Dlaczego właśnie Praga? Nazwa dzielnicy w

Warszawie wzięła się od słowa „prażyć”, ponieważ ta dzielnica została

założona na wypalonym lesie. A teraz chodźmy i rzućmy okiem na

ciekawe miejsca warszawskiej Pragi.

Moje przygody rozpoczęły się na ulicy Floriańskiej, właśnie tam stoi 

pomnik Kapeli Warszawskiej. Przedstawia ona skrzypka, akordeonistę, 

gitarzystę, bandżolistę i bębniarza. Po wysłaniu SMS-a na specjalny 

numer możesz posłuchać tam muzyki polskiej i nie tylko w 

przedstawieniu Kapeli. 
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Potem wybrałam się na poszukiwanie słynnych Praskich

Aniołków. Jest ich dość mało, są to rodziny lub pojedyncze anioły.

Ich historia rozpoczęła się w 2010 roku podczas akcji „Miasto

Aniołów”. Zrobiono wtedy jednego aniołka, zatytułowano go

„Matecznikiem anielskim”. Dwa lata później, a właściwie w maju,

zrobiono jeszcze jednego aniołka o imieniu Borys. Pozostałe

Aniołki stoją przy Centrum Handlowym Wileńska oraz przy

wejściu do Urzędu Dzielnicy Praga – Północ.

Na Pradze polecam odwiedzić Świątynie Michała Archanioła i św. Floriana

Męczennika - kościół na warszawskiej Pradze-Północ. Świątynia posiada dwie

wysokie wieże i trzy niższe. Kościół został wzniesiony w latach 1888–1904,

odbudowę po II Wojnie Światowej zakończono w 1972.

Praga ma wiele ciekawych zakątków i miejsc, których nie widać gołym okiem. Więc jak inne takie 

tajemnicze miejsca idealnie nadaje się na spacer. W kolejnych numerach będziemy kontynuować 

znajomość z Pragą i innymi dzielnicami Warszawy. 

Na przykład, możemy pojechać do Włoch. Na razie - do warszawskich Włoch ... 😉
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Kilka dni temu pojechałem z rodziną na wycieczkę na bagno o nazwie „Całowanie”. Bagno Całowanie

– jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu. Choć przez duży obszar bagna

biegnie drewniana kładka, którą otacza gęsta roślinność i nie jest tam łatwo obserwować zwierzęta,

udało mi się wypatrzeć kilka ciekawych ptaków. W pobliżu kładki są stawy rybne, po których pływało

kilka gągołów a tuż nad stawami latały kormorany. Z kolei z wieży widokowej mieliśmy piękny widok na

całe bagna, a później, kiedy schodziliśmy z kładki, tuż przed nami przeleciał mały drapieżny ptak,

krogulec.
W drodze powrotnej natknęliśmy się na jeszcze jednego

drapieżnego ptaka - myszołowa, a kiedy już mieliśmy wsiąść

do samochodu, zobaczyłem, że tuż nad nami kołuje

największy ptak drapieżny jakiego spotkałem na tym

wyjeździe. Okazało się że był to bielik, ptak bardzo podobny

do orła i największy ptak w Polsce, przez wiele osób mylony

właśnie z orłem. Na koniec wyprawy wyruszyliśmy jeszcze na

pobliskie wydmy, które - chociaż są małe - pozwalają przez

chwilę poczuć się jak nad morzem.

Naprawdę bardzo zachęcam was do wyruszenia na bagno 

„Całowanie” i nie tylko! Jednym słowem - do poznawania 

nowych terenów i wypatrywania nowych ptaków!

Dookoła świata 
z ptakami

Reporter Paweł Urzędowski
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Cyber-życie 

Brawl Stars to bardzo popularna gra mobilna. Jest to gra online w której uczestnik 
zwykle drużynowo lub indywidualnie rywalizuje z innymi graczami. Gra nie ma fabuły, 
rozgrywki są 3-minutowe.

Brawl Stars jest grą, w której gracze walczą ze sobą za pomocą postaci tzw.
„zadymiarzy”. Jednocześnie wykonują oni określone zadania/misje (np. zdobycie
odpowiedniej liczby klejnotów) i zdobywają nowe osiągnięcia oraz przedmioty. Dzięki
temu gracze zdobywają i kolekcjonują „zadymiarzy”, w których potem wcielają się w
trakcie dalszych rozgrywek. Przy rozpoczęciu gry, każdy nowy gracz otrzymuje tzw.
„zadymiarza początkowego”. W grze Brawl Stars możesz sterować (o ile go zdobędziesz)
jednym z 43 dostępnych „zadymiarzy”. Każdy z nich jest inny. Każdy bohater posiada inną
broń, superatak oraz inną gwiezdną moc. Dlatego każdym gra się inaczej. Żeby gracz był
skuteczny musi znać mocne i słabe strony danego „zadymiarza”.

„Zadymiarze” dzielą się na kilka kategorii: nagroda alei pucharów, rzadki, bardzo
rzadki, epicki, mityczny, charyzmatyczny i legendarny. Możesz zdobyć ich
zdobywając puchary bądź otwierając skrzynie. Co jakiś czas pojawia się nowy
„zadymiarz”. Najważniejsi i najmocniejsi w grze są ci legendarni zwani przez graczy
„Legendami”. Można zdobywać też ulepszenia do „zadymiarzy”, takie jak
„gwiezdne moce” oraz „gadżety”.

W grze istnieją trzy podstawowe waluty: monety, klejnoty i gwiezdne punkty.
Można za nie kupować przebrania do „zadymiarzy” oraz różnego rodzaju
ulepszenia. Możliwe jest też kupowanie różnych dodatkowych pakietów do gry za
prawdziwe pieniądze.

Reporterzy: 
Jan Groszyk, 
Julia Groszyk



18

Dzisiaj kontynuujemy cykl „ośrodki narciarskie”. Choć stoki są zamknięte
mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pojeździć na nartach. Tym razem
postanowiłam opisać Szczyrk bowiem jest to obecnie największy ośrodek
narciarski w Polsce. Znajduje się w Beskidzie Śląskim na północnych zboczach
Skrzycznego, Skrzycznego Małego i Wierchu Pośredniego.

Kompleks narciarski tworzą trzy ośrodki: największy Szczyrk Mountain Resort,
połączony z nim Centralny Ośrodek Sportu oraz najmniejszy Beskid Sport
Arena. Narciarze mogą z nich korzystać w ramach jednego karnetu. Szczyrk to
najbardziej dynamicznie rozwijający się region narciarski w Polsce. W ciągu
kilku ostatnich lat postawiono nowe kolejki linowe (w tym gondolową na Halę
Skrzyczeńską), zbudowano nowe trasy, zmodernizowano i poszerzono
istniejące trasy oraz oddano do użytku nowoczesny budynek obsługi narciarzy.
Dzięki tym inwestycjom infrastruktura narciarska jest bardzo bogata.

Dla tych narciarzy, którzy szukają urozmaiconych tras i dobrze
przygotowanych nartostrad a którym nie przeszkadza tłok na stokach i
problemy z dojazdem do miasta Szczyrk jest doskonałym miejscem do
odpoczynku na stoku.

Łączna długość tras dla narciarzy wynosi 40 km. Trasy są urozmaicone (o
różnym poziomie trudności) – od „niebieskich” do „czarnych” dla
najbardziej wymagających narciarzy. W razie konieczności są sztucznie
naśnieżane. Dla tych narciarzy, którzy lubią wieczorne zjazdy ośrodek
proponuje stoki z oświetleniem. Można skorzystać ze szkółek
narciarskich, wypożyczalni sprzętu czy przedszkola narciarskiego dla
najmłodszych. W Szczyrku znajdziemy bogatą ofertę noclegów i dużo
miejsc, gdzie narciarze mogą dobrze zjeść. Liczne hotele, pensjonaty
oraz wille, restauracje i bary zadowolą oczekiwania wszystkich
przybywających gości.

zdrowo i 
sportowo

Reporter Julia Groszyk
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Dzisiaj chciałbym Wam polecić książkę „Królewicz i żebrak” Marka Twaina, która opowiada

o dwóch bardzo podobnie wyglądających chłopcach, urodzonych tego samego dnia. Jeden z

nich był żebrakiem, a drugi królewiczem.

Kiedy mały żebrak przypadkiem znalazł się w pokoju królewicza, syn króla zainteresował się

życiem biednego chłopaka. Postanowił zamienić się z nim na chwilę ubraniem, by zobaczyć

jak wygląda życie żebraka. Kiedy po zamianie chłopcy stanęli przed lustrem, ze zdziwieniem

stwierdzili że są do siebie niezwykle podobni!

Mark Twain

Recenzja
Pawła Urzędowskiego

Nie zważając na to, królewicz wyszedł na chwilę z pałacu i

nakazał żebrakowi, by ten nie ruszał się z jego pokoju. Kiedy

królewicz wyszedł, okazało się, że nikt nie rozpoznał w nim syna

władcy, wszyscy pomyśleli że to żebrak i wypędzili go z pałacu. Z

kolei chłopiec, który w nim pozostał, został pomyłkowo wzięty

za prawdziwego królewicza. Tak rozpoczęła się seria

niezwykłych przygód obu chłopców.

Jeśli chcecie dowiedzieć się co przeżył każdy z nich w nowej

roli i czy udało im się wrócić na swoje właściwe miejsce,

koniecznie przeczytajcie „Królewicza i żebraka”.

Co przeczytać?
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Przeczytałam książkę Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów” kilka razy. No i jak wszyscy, oczywiście, oglądałam bajkę Disneya (1951).
Podróż małej dziewczynki do magicznej krainy, ciekawe i nieco zwariowani bohaterowie, zabawne wiersze - wszystko to zapada w
pamięć na długo. Ale ten film jest czym innym! Opowiada on o już dorosłej 19-letniej Alicji, która przez przepadek znowu wpada do
króliczej nory. Film jest naprawdę kreatywnie zrobiony, a wyobraźnia użyta w tym filmie zadziwia ciekawymi obrazami i szczegółami.
Efekty specjalne są przerażające i wyjątkowe. Ale główna idea filmu jest podążać za swoimi marzeniami i nigdy się nie poddawać,
wierzyć w swoje i umieć powiedzieć „nie” innym, jeżeli się nie zgadzasz.

Recenzja Marysi Tryputen
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Kilka ciekawych faktów o filmie:
• W roli tytułowej wystąpiła Mia Wasikowska (Alicja). Mia urodziła się i dorastała w stolicy Australii – Canberze. Jej matka, Marzena 

Wasikowska – z zawodu fotograf – pochodzi z Polski, natomiast jej ojciec, John Reid jest australijskim fotografem i kolażystą.
• Nie tylko sceneria została w całości stworzona za pomocą technologii komputerowej, ale także bohaterowie: Biały Królik, Suseł, 

Żaberzwłok, Marcowy Zając i Ptak Dodo . Na miejscu postacie te zostały „oznaczone” albo przez kartonową sylwetkę, albo przez 
osobę w zielonym ubraniu.

• Muzykę do filmu napisaly słynne zespoły rockowe Tokio Hotel i Franz Ferdinand, a także kanadyjska piosenkarka Avril Lavigne.
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Gra „Star Realms” to gra, która polega na stworzeniu jak największej,

najlepszej i najpotężniejszej floty statków kosmicznych. Takie samo

zadanie musi wykonać przeciwnik. Ruch polega na wylosowaniu pięciu

kart statków kosmicznych ze swojej floty. Statki mogą po pierwsze:

zaatakować-osłabiać flotę przeciwnika lub po drugie kupować nowe,

lepsze statki, by wzmocnić flotę. Wygrywa gracz, który pokona dowódcę

przeciwnej floty.

W tą grę może grać kilka osób. Jest fascynująca i bardzo emocjonująca.

Do ostatniej chwili nie wiadomo kto zwycięży! Bardzo was zachęcam do

zagrania w tą grę i nie tylko w nią lecz także inne gry planszowe,

ponieważ jest to wspaniały sposób na spędzanie czasu z rodziną.

Reporter Paweł Urzędowski
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Składniki:
• 2 szklanki mąki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 0,5 szklanki cukru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 1 jajko
• 0,5 szklanki oleju
• 1 szklanka mleka
• groszek czekoladowy

Zazwyczaj w ferie zimowe wyruszałam z rodzicami i starszą siostrą na narty do Włoch. Podróż trwała około 14 godzin. W drodze 
trochę bywałam głodna i dlatego wymyśliłam…

PRZYGOTOWANIE

W jednej misce mieszamy składniki mokre, a w drugiej suche. Następnie łączymy i
dokładnie mieszamy. Do połowy ciasta dodajemy groszek czekoladowy. Formę do
muffinek wykładamy papierowymi papilotkami. Wypełniamy foremki ciastem do
wysokości około 1 cm od brzegu zostawiając miejsce babeczkom, żeby wyrosły.
Foremkę wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, pieczemy około 30
min. do tzw. suchego patyczka. Gotowe babeczki warto polać czekoladową polewą
lub oprószyć cukrem pudrem. Można też napisać cel podróży I T A L Y i dodać
płatki śniegu ☺.

Dziennik 
Kucharza

Szef kuchni
Aleksandra Cegieła



Lubię moich Dziadków za to, że 
zawsze znajdą dla mnie czas, 
potrafią mnie wysłuchać i mają 
energię na wspólną zabawę. 

Moja Babcia Danka gra ze mną 
w warcaby i inne gry 

planszowe, piecze pyszną 
szarlotkę i robi najlepszą na 
świecie zupę pomidorową!
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Drodzy Czytelnicy,

Wkrótce, już za 2 tygodnie, ukaże się nowy 
numer. Przygotowaliśmy już dla was kilka 
fantastycznych niespodzianek.

Zawszy czekamy na waszą opinię! Napiszcie 
do nas, o czym chcielibyście przeczytać w 
naszym magazynie, z kim się spotkać.
Zapraszamy wszystkich do współpracy. 
Zostań naszym reporterem!  Napisz do nas 
w Teams albo na fridaynews47@gmail.com!

Wasi reporterzy 

mailto:fridaynews47@gmail.com

