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7 lutego br. uczennice klasy 3g Gabrysia Kolonko, Hania Kłopocka i Ola Malczewska
zajęły I miejsce w XII Konkursie ,,O miecz Bolesława Chrobrego” organizowanym
przez XII Liceum Ogólnokształcące. W ramach rywalizacji drużyny musiały wykazać
się nie tylko wiedzą historyczną, ale także zdolnościami artystycznymi, a nawet
kulinarnymi - jedno z zadań konkursowych wymagało przygotowania ,,deseru
Bolesława Chrobrego’’. Uczennice zaprezentowały także filmik z piosenką o bitwie na
Psim Polu we własnym wykonaniu oraz pracę plastyczną pt. Kielich Bolesława
Chrobrego, za którą Hania Kłopocka otrzymała wyróżnienie! Gratulujemy! Nad
drużyną czuwała– nauczycielka historii p. Agnieszka Maziarska. 

Finał konkursu "O miecz Bolesława Chrobrego"

.
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Miecz Chrobrego w naszej szkole!

.

.

.
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 Lizbona i ocean i nic nie muszę jeść – wywiad z
panem Mirosławem Sęgą

Pan Mirosław Sęga uczy w naszym
gimnazjum fizyki. Jego gabinet jest
absolutnie niezwykły. Ileż tam sprzętów
do fizycznych eksperymentów! 
A jednocześnie porządek godny podziwu.
Jaki jest prywatnie pan Sęga? Czym się
interesuje, jakie ma marzenia…

Wiktoria Bednarczyk : Jaki jest pana
zdaniem uczeń idealny?
Pan Mirosław Sęga: Z idealnym uczniem
jest jak z idealną żoną - nie ma takiego -
tzn. ucznia. No chyba, że podejdziemy do
tego „zagadnienia” polityczno-
spożywczo –sklepowo, uczeń
nieawanturujący się i posłuszny to uczeń
idealny :)

  Wiktoria Bednarczyk:  Dlaczego lubi pan
naprawiać zabawki i jaki jest tego powód?
Pan Mirosław Sęga: Tutaj podejdziemy
 do zagadnienia jak do owoców  ….Powód
jest jeden - zepsute nie są dla dzieci
atrakcyjne.
Wiktoria Bednarczyk:  Czy interesuje się
pan jakimś sportem, jeśli tak, to jakim?
Boks .. wtedy odpoczywam, tzn. jak
oglądam, bo teraz tylko oglądam, ale 
kiedyyyś to … (śmiech)
Wiktoria Bednarczyk:  Jaki miał pan
powód, aby zostać nauczycielem fizyki?
Pan Mirosław Sęga: Nie chodziło o
naprawę Polski …. musiałem uciekać od
wojska trzeba było studiować:) to dziś
niepatriotyczne c.d. s. 4



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 5 02/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLApropos

Sukcesy z języka
niemieckiego

Wiktoria Bednarczyk:  Jakie ma pan
zainteresowania poza fizyką?
Pan Mirosław Sęga: Rzeczywiście im
jestem  starszy, tym bardziej utwierdzam
się w przekonaniu, że trzeba się czymś
interesować i tak ciągle mam, zobaczymy
co z tego wyjdzie za jakiś  czas. Kiedyś
miałem podłączać kable do gitar artystów
śpiewających i grających jednocześnie,
no cóż skończyło się na planach 
(śmiech)
Wiktoria Bednarczyk:  Ulubiony komiks z
dzieciństwa?
Pan Mirosław Sęga: Komiks to dla mnie
wyższa sztuka.Czytam tylko przez ramię
syna, gdy on czyta.
Wiktoria Bednarczyk:  A jakie miał Pan
oceny z fizyki w szkole podstawowej?
Pan Mirosław Sęga: Oceny z fizyki zawsze
były  dobre.I było ich mało, jedna dwie…
Teraz jak popatrzę na oceny u dzieci, to
jak widzę 12 – 13 ocen, to zastanawiam
się, skąd ten nauczyciel wziął tyle czasu
na poprawianie tych „prac”???
Wiktoria Bednarczyk:  Wymarzone
miejsce na wakacje?
Ulubione danie…
Pan Mirosław Sęga: I tu można to
połączyć:  Lizbona i ocean i nic nie muszę
jeść …  marzenie

Rozmawiała Wiktoria Bednarczyk klasa 1c

   Koniec semestru to dobry czas na
podsumowania. Wielu nauczycieli i
uczniów może poszczycić się wieloma
sukcesami lub pochwalić ciekawymi
przedsięwzięciami. Pani Katarzyna Sivers
- koordynatorka zespołu germanistów-
opowiedziała nam o tegorocznych
osiągnięciach uczniów naszego
gimnazjum.
1.  Awans Emili Ernst kl. 3b i Katarzyny
Rydzewskiej kl. 3b do etapu regionalnego
Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego dla gimnazjalistów
2.  Przystąpienie klasy 1d do projektu
„Deutsch hat Klasse” organizowanego
przez Goethe Institut w Warszawie
3.  Nawiązanie współpracy z Biurem
Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia
we Wrocławiu (z przedstawicielem panem
Uwe Behnisch), cykliczne spotkania z
uczniami w szkole oraz Biurze
Łącznikowym
4.  Wyjazd klasy 1d oraz innych uczniów
do Zgorzelca - udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym oraz
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i
Pastorałek w Görlitz organizowanym
przez Point Messiaen Görlitz  
 Dawid Sierpowski 2c

. .. .
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Victor dla ciekawych 

Victor Gimnazjalista to znany
dwutygodnik dla 13-16 latków. Zawiera
m.in. takie działy jak: "między nami"
(dział, w którym nastolatkowie piszą
różne historie ze swojego życia), "mam
problem" (uczniowie gimnazjum mówią
tam o swoich problemach), "strefa
psyche" (w tym dziale, znajdują się ważne
porady dla nastolatków), "strefa luzu"
(czyli mnóstwo krzyżówek, łamigłówek,
żartów czy zagadek), czy np.
"psychotest" (test, który sprawdzi, jacy
jesteśmy itp.). Na dodatek w każdym
numerze jest kilka stron poświęconym
recyklingowi i ochronie środowiska. Na
końcu gazetki zwykle znajduje się
"niezbędnik gimnazjalisty", w którym
znajdziemy najnowsze książki, filmy czy
płyty. Ogólnie "Victor Gimnazjalista" to
bardzo wartościowy i przydatny
dwutygodnik, który może nam pomóc w
rozwiązywaniu problemów, ale też jest
źródłem wielu ciekawych informacji. I
wcale nie musisz Victora Gimnazjalisty
kupować w kiosku, bo wszystkie
najnowsze numery znajdziesz w
bibliotece szkolnej.
Martyna Szwaj 1c

.

.

Czy wiedziałeś o tym, że…
…według badań na temat pamięci
zapamiętujemy: 10 procent z tego, co
czytamy, 20 procent z tego, co słyszymy,
30 procent z tego, co widzimy, 50 procent
z tego, co widzimy i słyszymy, 70 procent
z tego, co mówimy, 90 procent z tego, co
robimy. Chcesz na to prosty dowód?
Proszę bardzo! Przeczytaj w książce
kucharskiej przepis na ciasto. Ile
zapamiętałeś? Mało, prawda? Składniki i
proporcje się pomyliły, połowa wyleciała
z głowy. Obejrzyj program kulinarny, w
którym kucharz będzie przyrządzał ciasto
mówiąc jednocześnie, co robi. Gdy
jednocześnie słuchasz i patrzysz,
zapamiętasz o wiele więcej. 
Źródło: Victor Gimnazjalista, 5.11.2013 r.

.

.
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Księga Rekordów
Guinnessa

Księga rekordów Guinnessa to informator
wydawany corocznie przez firmę
Guinness, zawierający udokumentowane
rekordy świata, zarówno naturalne, jak i
osiągnięte przez ludzi. Tytuł księgi
wywodzi się od irlandzkiej
rodziny Guinness, piwowarów, właścicieli
browaru w Dublinie w XIX w. Dziś
Guinness PLC z siedzibą w Londynie ma
swe oddziały na całym świecie. 4 maja
1951 roku sir Hugh Beave udał się na
polowanie. Wtedy zadawał sobie pytanie
o najszybszego ptaka w Europie, myśląc
przy tym, że wiele osób próbuje
odpowiedzieć na to pytanie, a w
podręcznikach nie ma takich informacji. 
Zdał sobie wtedy sprawę, że księga
odpowiadająca na różne pytania, może
zdobyć dużą popularność. Z pomocą
braci McWhirter i agencji wyszukującej
fakty, Beave 27 sierpnia 1955 roku wydał
Księgę Guinessa (w Polsce pierwsze
wydanie miało miejsce w 1991r.)

Rekordy Guinessa na świecie :
·  Najniższy człowiek na świecie był to
chińczyk He Ping Pinga, który miał
zaledwie 73cm.
·  Najwyższy człowiek na świecie to
Sultan Kösen, który mierzy 2 m i 51 cm.
·  Najdłuższe włosy na świecie ma  Xie
Qiuping, które mierzą 5 m i 62,7 cm.
·  Najdłuższe paznokcie świata ma
Christine Walton paznokcie u lewej ręki
mierzą 309,8 cm, a u prawej 292,1 cm. Co
razem daje 601,9 cm.
·  Największa czekloda miała 102,34 m2

.
Rekordy Guinessa w Polsce :
Ø  Najmniejszy szczeniak na świecie to
Meysy. Jak się urodziła, miała niespełna 2
cm długości i ważyła 45 g. Obecnie
mierzy 4 cm wysokości w kłębie, 11 cm
długości od głowy do ogona i waży 118 g.
 Najwięcej osób, które w tym samym
czasie otwierają słodycze. Było wtedy
3000 osób, a udało się to 2569 osobom.
  Największy tort . na świecie w kształcie
piramidy. By go upiec, zużyto : 3200 jaj,
30 kg mąki 35 kg orzechów, 200 kg
czekolady, 100 kg cukru, 200 kg powidła
porzeczkowego, 60 kg masła, 3 kg kawy i
10 litrów spirytusu.
  Największy słomkowy kapelusz na
świecie ma wymiary 2,6 m wysokości,
6,65 m średnicy i 21,9 m obwodu.
  Rekord na najdłuższą pizzę pobito w
Krakowie i wynosiła ona 1 km, 10 metrów
i 28 cm.
 Na największą liczbę osób grających w
tym samym czasie ten sam utwór miało
miejsce we Wrocławiu. Grało wtedy 7356
gitarzystów.
Informacje zebrała Julia Wojtkowiak 1c

. .
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Polska - największa pizza z Krakowa i największy
tort!

.

.

.
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"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)
- wywiad z panią Joanną Kowalczyk

W ciągu ostatnich kilku
miesięcy do naszej
szkolnej biblioteki trafiło
wiele nowych książek. Co
ciekawsze dzieła te nie są
kolejnymi powieściami
ocenianymi przez uczniów
jako „nudne”, a wręcz
przeciwnie, są one
naprawdę godne polecania
i ciekawe, to prawdziwe
bestsellery dla młodzieży.
W naszej bibliotece
znajdziemy między innymi
polecany przez wiele osób
cykl książek Tahereh Mafi
„Dotyk Julii”, książki
Cassandry Clare znanej z
serii „Dary Anioła”, czy
„Niezwykłą historię Marvel
Comics” Sean'a Howe.
Jednak to nie wszystko! Na
bibliotecznych półkach
możemy znaleźć również
cykl „Baśniobór”
Brandona Mull, tajemniczą
„Alicję w krainie zombie”
czy książki uwielbianej
przez młodzież autorki
Colleen Hoover.  Pojawiło
się też wiele dzieł, na
podstawie których
powstały mniej lub bardziej
znane filmy. Jest to między
innymi światowy bestseller
„Złodziejka książek”
autorstwa Markusa Zusak,

Jak to się stało, że trafiły one na nasze półki? Skąd wziął
się pomysł na takie przedsięwzięcie? Odpowiedzi na te
oraz inne pytania znajdziecie w wywiadzie z Panią
Joanną Kowalczyk.
Koło dziennikarskie: Dzień dobry, skąd wziął się pomysł
na zakup nowych książek? Chodzi głównie o te, które są
popularne wśród młodzieży.
Pani Bibliotekarka: Pomysł ten powstał dzięki
pieniądzom, które szkoła dostała od państwa na zakup
nowych książek dla młodzieży, książek
beletrystycznych. Dzięki temu można powiedzieć, że
mogłyśmy spełnić życzenia uczniów.
KD: A czym kierowały się Panie, wybierając tytuły
książek?
PB: Zdaniem naszej szkolnej młodzieży, która została
zapytana, jakie książki chciałaby czytać oraz jakie
powinny się znaleźć w bibliotece i my, panie
bibliotekarki, te prośby w większości spełniłyśmy.   c.d.
s. 9

. .
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KD: Jeśli można wiedzieć, skąd szkoła
wzięła pieniądze na ten ogromny zakup?
PB: Pieniądze na realizację zakupu tych
książek pochodziły z Narodowego
Funduszu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to
projekt rządowy. W tym roku dostaliśmy
15 tysięcy złotych na zakup książek
właśnie dla młodzieży.
KD: W takim razie zakupiono ich bardzo
dużą liczbę..
PB: Tak, zakupionych zostało około 600-
700 pozycji.
KD: Czy wśród nowych książek są jakieś,
które pani czytała i poleca?
PB: Polecam książki Agathy Christie,
ponieważ jest to bardzo dobrze napisana
klasyka, którą warto przeczytać. Niestety
jednak innych książek młodzieżowych nie
czytałam, ale zbieram opinie od moich
stałych czytelniczek, które czytają
większość nowo zakupionych książek.
Zawsze pytam je o zdanie, którym kieruję
się, odpowiadając na pytania osób
pytających: „Jakie książki czytać?” i
wtedy te odpowiedzi się przydają.
KD: Dziękuję bardzo za wywiad.
PB: Ja również dziękuję. I zapraszam
wszystkim do lektury nowości
czytelniczych.
VH

.

. .

.

. .
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WOŚP bije kolejne rekordy!

Chyba wszyscy wiedzą, czym jest WOŚP.
Jak co roku możemy wspierać osoby
potrzebujące naszej pomocy, wrzucając
datki do czerwonych puszek, otrzymując
w zamian czerwone serduszko. Ten rok
różni się jednak od pozostałych. Finał
orkiestry był zawsze nadawany na żywo
przez telewizję publiczną TVP, lecz w tym
roku prezes telewizji polskiej Jacek
Kurski zrezygnował z emitowania
wydarzenia przez stację. Poczta Polska
także wycofała się ze współpracy z WOŚP
i nie będzie już wydawać oficjalnych
znaczków pocztowych. TVP wspierało za
to swoją nową akcję  ,,Polska Pomaga” .
Prezes telewizji skomentował to
tak: „Budujemy coś w rodzaju narodowej,
wielkiej orkiestry codziennej, całorocznej
pomocy i dobroczynności”. 

Raczej każdy widzi tu nawiązanie do
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na te słowa Jurek Owsiak odpowiedział,
że orkiestra gra także w dni wolne od
pracy, kiedy sprzęt zakupiony przez
fundację ratuje ludziom życie w
szpitalach w Polsce. Zmiany te jednak nie
przeszkadzają w zbieraniu pieniędzy, aby
ratować Polaków. W tym roku organizacja
zebrała ponad 60 milionów, a niektóre
licytacje trwały aż do końca lutego, co
ostatecznie zwiększyło znaczącą kwotę. 
Bartek Kawiński 1c

. .. .
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Psychologii nie zamieniłaby na nic -  wywiad z
panią psycholog, Katarzyną Bartak - Surówką

.

Pani Katarzyna Bartak – Surówka pracuje
w naszej szkole jako psycholog. Każdy
uczeń, który ma jakieś problemy, może
umówić się panią psycholog na rozmowę.
W trudnych chwilach warto skorzystać z
takiej możliwości, ponieważ w wielu
sytuacjach niestety nie jesteśmy w stanie
sami uporać się z trudnymi sprawami.
Panią Katarzynę Bartak próbowaliśmy
podpytać o jej życie prywatne…
- Czy ma pani jakieś hobby?
 - Tak moim hobby jest czytanie książek,
szczególnie literatura rosyjska. Mam też
drugie hobby - jest to chodzenie po
górach i podróże po całym świecie.. 
- Ma pani swoją ulubioną książkę?
  - Tak, moją ulubioną książką jest „100 lat
samotności” Marqueza.
- Ma Pani ogródek?
- Tak mam ogródek, bardzo lubię spędzać
w nim czas

  Dużą satysfakcję daje mi uprawa
ekologicznych warzyw, owoców i
kwiatów.
- Czy lubi Pani oglądać filmy?
- Bardzo lubię oglądać filmy. Właściwie
nie ma filmu, do którego bym wracała.
Kiedyś, zanim pochłonęła mnie
psychologia, interesowały mnie filmy
psychologiczne. Teraz rzadziej oglądam
telewizję, a jeśli już, to najczęściej polskie
kino.
- Czy lubi pani swoją pracę?
- Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ
bardzo lubię pracować z ludźmi.
- Gdyby cofnąć czas, to zmieniłaby
kierunek studiów?
- Nie zmieniłabym kierunku studiów,
bardzo lubię  psychologię, a poza tym
psychoterapię, dziedziny te wymagają
ciągłej nauki.       c.d. s. 12

.
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- Jak pani spędza święta?
- Spędzam święta z rodziną, ponieważ
mam rodzinę rozsypaną po całej Polsce.
Lubię czas świąt, dlatego że jest to okres
rodzinnych spotkań, a kontakty rodzinne
trzeba pielęgnować.
- Jaką Pani preferuje dietę?
- Według mnie najlepsza jest dieta
wegetariańska, ale zbyt długi okres
stosowania jej  jest szkodliwy dla
zdrowia. Zaczęłam ją stosować, gdy
miałam 14 lat, ale trzeba pamiętać, że
każda dieta wymaga zdrowego rozsądku,
zwłaszcza gdy się ma „naście” lat.
- Jaka jest Pani ulubiona kuchnia?
- Bardzo lubię kuchnię włoską.
- Czy miała Pani powodzenie u
chłopaków?
- Ogólnie mówiąc, miałam dużo
znajomych i przyjaciół  :)
Rozmawiali : Radek Miczulski  i Mateusz
Miczulski 2c

Koniec „Rumakowania”
czas na Urbana

Zapewne wszyscy słyszeli, a przynajmniej
ci, którzy się interesują Śląskiem
Wrocław,  o przegranym meczu Śląska z
Arką (0-2). Po tym meczu przyszłość
Mariusza Rumaka została przesądzona i
pewnym stało się, że trener ten  nie
zabawi we Wrocławiu zbyt długo. Niestety
zła passa nie opuściła drużyny. 19
grudnia klub poinformował o dymisji
Rumaka, wtedy nie było jeszcze znane
nazwisko następcy. Śląsk chciał takich
trenerów jak Jan Urban czy Leszek
Ojrzyński. Władze wybrały Urbana.

Kariera Trenerska Jana Urbana
Jan Urban swoją trenerską przygodę
rozpoczął w  1999 r. W CA Osauna, gdzie
trenował  młodzież. Pracę trenerska
kontynuował do roku 2003 r.. W 2007 r.
podpisał kontrakt z Legią Warszawa.
Współpracę z warszawskim klubem
zakończył w 2010 r. Urban trenował także
reprezentację Polski, był asystentem
trenera. W swojej karierze trenował
jeszcze takie kluby jak : Zagłębie Lubin,
Polonia Bytom oraz Polideportivo Ejido.
Największym osiągnięciem Urbana było
zdobycia mistrzostwa Polski z Lechem w
2015 r. oraz z Legią w 2013r. Obecnie
trenuje Śląsk.
Wokół Śląska
Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska
zagrała dwa sparingi z Wartą Poznań  (3 :
3) oraz z Chrobrym Głogów (2:2).
Najbliższy mecz w Lotto Ekstraklasie
Śląsk zagra na wyjeździe z Wisłą Płock.
Najbliższy mecz u siebie Śląsk zagra z
Wisłą Kraków. Według mnie to będzie
bardzo ciekawy mecz pod względem
piłkarskim i co ważniejsze (przynajmniej
dla mnie) pod względem kibicowskim.
Tak więc będzie to mecz z atmosferą, a
takich w polskiej lidze coraz mniej.

Piotrek Rosejno 1c

. .
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Gotowi... do startu... HOP!

A we Wrocławiu?
Już 17 czerwca 2017,r. odbędzie się PKO
Nocny Wrocław Półmaraton, jego start
zaplanowano na 22:00. Motywem
przewodnim biegu będzie film i muzyka
filmowa, ma to być  kino plenerowe oraz
hity ze ścieżek dźwiękowych odtwarzane
w punktach przygotowanych wzdłuż trasy
biegu. Meta trasy -  na wyremontowanym
Stadionie Olimpijskim – zawodnicy
przekroczą linię przy pełnych trybunach -
11 000 kibiców!
Inny maraton wrocławski to 10. PANAS
Półmaraton Ślężański – ten wyjątkowy
dolnośląski bieg zaplanowano na 25
marca 2017r. 

Nazwa maraton pochodzi od
miejscowości Maraton w Grecji. Według
Herodota po zwycięskiej dla Greków
bitwie z Persami pod maratonem. Armia
perska wypłynęła w kierunku
bezbronnych Aten. Widząc to Grecy
pobiegli co sił w nogach do miasta,
przybywając mniej więcej tak samo jak
statki Persów.
Od 100 lat na ulicach największych miast
są organizowane masowe biegi uliczne
między innymi na dystanse maratońskie.
W maratonach ulicznych może wziąć
udział każdy, w największych miastach
bierze udział średnio 30 tysięcy biegaczy,
zawodowców i amatorów. Najstarszy
polski maraton organizowany jest w
Dębnie. Poznań maraton, Wrocław
maraton, Cracovia maraton, i maraton
warszawski cieszą się największą
frekwencją. Najstarszym maratonem
nowożytnym jest maraton w Bostonie,
tam pierwszy maraton odbył się w
kwietniu 1897r. Na większości
maratonach jest limit czasowy do 5-6
godzin, każdy kto ukończy maraton
dostaje medal i dołącza do grupy
"maratończyków". Obecnie maratony
rozgrywają się praktycznie na całym
świecie nawet w ekstremalnych
warunkach takich jak pustynia, a nawet
biegun, są też ice-maraton po jeziorze
Bajkał przy temp -30*C czy Great wall
marathon (po Wielkim Murze Chińskim).
Polscy rekordziści to Henryk Szost i
Małgorzata Sobańska.
Olga Matuszewska 1c
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Karnawał w różnych krajach

Karnawał-w tradycji chrześcijańskiej to
czas poprzedzający nadejście Wielkiego
Postu. Trwa zazwyczaj od święta Trzech
Króli do środy popielcowej.

Rio de Janerio, Brazylia
Najsłynniejsze w brazylijskim karnawale
są parady samby. W poszczególnych
dniach święta sambę tańczą tam szkoły
tańca, mistrzowie oraz dzieci. W Rio nie
brakuje również wystawnych bali w
drogich hotelach (słynny bal w pałacu
Copacabana), ulicznych zabaw i
koncertów.
Wenecja, Włochy
Karnawał w Wenecji kojarzony jest
zwłaszcza z tradycyjnymi maskami,
których, oprócz balowych strojów,
wymaga się od wszystkich uczestników.
Liczne imprezy odbywają się pod gołym
niebem, w salach koncertowych,
restauracjach, hotelach, a nawet
kościołach.

Francja, Nicea
Karnawał w Nicei to największe
wydarzenie zimowe na Francuskiej
Rivierze. Tradycyjnie powiązany jest z
powitaniem wiosny, więc znany jest
zwłaszcza z tzw. Parady Kwiatów. Jak co
roku uczestnicy będą również mieli tu
„króla”, przewodzącego zabawie i w tym
roku będzie to „Król Energii”.
Szwajcaria, BazyleaJeden z
najsłynniejszych karnawałów w krajach
niemieckojęzycznych co roku zaczyna się
o świcie w pierwszy poniedziałek po
katolickim Popielcu i trwa przez 3
dni.Podobnie jak w innych miejscach
świata obchody karnawałowe, zwane tu
Fasnachts, polegają na przemarszach
przez miasto kolorowych i roztańczonych
pochodów.
Wiktoria Podborowska 1c
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A może by zagrać w serialu?

Kadr z filmu "Dlaczego ja"

Klaudia Krupa miała okazję kilka razy
wystąpić w popularnym serialu „Dlaczego
ja”. W rozmowie z Olgą odpowiada na
podstawowe pytania, które mogą
zainteresować osoby noszące się z
zamiarem zagrania jakiejś roli w serialu
telewizyjnym.
- Jak wyglądał casting?
- Musiałam ( oczywiście przed kamerą )
się przedstawić i zagrać jakąś małą
scenkę.
- Ile zarabiasz?
- To zależy od roli, czy jest główna czy
drugoplanowa....ja za główną dostałam
300 zł.
- Jak wygląda praca na planie?
- Praca na planie wyglądała tak, że
przychodziło się rano na 8.00 godzinę 

i według planowania (scen) kręciliśmy
kolejno sceny filmu. 
- Czy myliłaś się podczas ujęć?
- Tak, zdarzało się pomylić, ale zawsze
zastąpiłam to własnymi słowami, tak aby
pasowały do sensu zdania. 
- Kogo grałaś?
- W moich trzech odcinkach, w których
grałam ( ,,Dlaczego Ja" - sezon 7 odcinek
408; ,,Dzień, który zmienił moje życie" -
sezon 1 odcinek 36A i 69B ) wcielałam się
w rolę córki.
 - W jakiej roli czułaś się najlepiej i
dlaczego?
- Najlepiej czułam się w dwóch rolach.
Przy nagrywaniu ,,Dzień, który zmienił
moje życie", ponieważ moim zdaniem tam
miałam bardzo ciekawe role do zagrania,
bardzo dobrze się w nich czułam c.d. s.16
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WALENTYNKOWY
SERNIK OREO

 - Ile miałaś lat jak zaczęłaś?
- Kiedy zaczęłam byłam w 3 klasie
podstawówki, czyli miałam 9/10 lat.

 - Czy musiałaś uczyć się roli na pamięć?
- Tak, musiałam, lecz właśnie nawet
gdybym się nie zdążyła czegoś nauczyć,
to wystarczy, że powiem coś co pasuje do
sensu zdania, które miałam powiedzieć i
też będzie dobrze.

 - Jakie były zabawne wpadki na planie?
- Na chwilę obecną pamiętam tylko taką,
że zbiegając po schodach w ,,Dlaczego
Ja" potknęłam się o kabel i upadłam, a
następnie byłam trochę przestraszona, bo
byłam mała i myślałam, że przez takie coś
reżyser mnie wyrzuci, ponieważ mu
zepsułam scenę.

 - Ile czasu spędziłaś na planie podczas
kręcenia jednego odcinka?
- Podczas kręcenia jednego odcinka
spędziłam na planie 3 dni.

 - Skąd wziął się pomysł na nagrywanie?
- Kiedyś, gdy szłam po plaży ze starszą
siostrą i rodzicami, jakiś pan się zapytał,
czy nie zechciałybyśmy wziąć udział w
castingu do nagrywania właśnie takich
seriali  i my się zgodziłyśmy. Następnie
właśnie pozostało nam tylko czekanie na
telefon od nich, czy mnie lub siostrę
potrzebują do jakiegoś odcinka.

Z Klaudią Krupą rozmawiała Olga
Matuszewska 1c

SKŁADNIKI NA SPÓD: 
-135 g rozkruszonych ciasteczek (bez
kremu)
-65 g rozpuszczonego masła 
SKŁADNIKI SERNIKA:
-1 kg sera twarogowego 
-200 g cukru brązowego
-6 płaskich łyżeczek żelatyny w proszku 
-8 łyżek zimnej wody
-4 łyżki soku z cytryny
-400 ml śmietany kremówki 
-grubo pokrojone ciasteczka z kremem 
PRZYGOTOWANIE:
1. Rozkruszone ciasteczka połączyć z
rozpuszczonym masłem, wyłożyć na spód
foremki. Wstawić formę do lodówki.
2. Do sera dodać masę z ciasteczek,
cukier i wszystko zmiksować. Żelatynę
rozpuścić w wodzie i odstawić do
zastygnięcia. Następnie podgrzać w
mikrofalówce lub kąpieli wodnej, tak aby
żelatyna stała się płynna.
3. Do żelatyny dodać 2 łyżeczki masy
twarogowej i dokładnie wymieszać.
Następnie dodać soku z cytryny i
wszystko zmiksować z masą twarogową.
4. Śmietanę kremówkę ubić i dodać do
twarogu, mieszać ostrożnie szpatułką.
Dodać pokrojone ciastka. 
5. Przełożyć sernik na spód ciastek i
wstawić do lodówki na kilka godzin.
Następnie rozkruszyć ciasteczka bez
kremu i posypać na samą górę ciasta. 


	Finał konkursu "O miecz Bolesława Chrobrego"
	7 lutego br. uczennice klasy 3g Gabrysia Kolonko, Hania Kłopocka i Ola Malczewska zajęły I miejsce w XII Konkursie ,,O miecz Bolesława Chrobrego” organizowanym przez XII Liceum Ogólnokształcące. W ramach rywalizacji drużyny musiały wykazać się nie tylko wiedzą historyczną, ale także zdolnościami artystycznymi, a nawet kulinarnymi - jedno z zadań konkursowych wymagało przygotowania ,,deseru Bolesława Chrobrego’’. Uczennice zaprezentowały także filmik z piosenką o bitwie na Psim Polu we własnym wykonaniu oraz pracę plastyczną pt. Kielich Bolesława Chrobrego, za którą Hania Kłopocka otrzymała wyróżnienie! Gratulujemy! Nad drużyną czuwała– nauczycielka historii p. Agnieszka Maziarska.

	Miecz Chrobrego w naszej szkole!
	Lizbona i ocean i nic nie muszę jeść – wywiad z panem Mirosławem Sęgą
	Pan Mirosław Sęga uczy w naszym gimnazjum fizyki. Jego gabinet jest absolutnie niezwykły. Ileż tam sprzętów do fizycznych eksperymentów!
	Wiktoria Bednarczyk:  Dlaczego lubi pan naprawiać zabawki i jaki jest tego powód? Pan Mirosław Sęga: Tutaj podejdziemy  do zagadnienia jak do owoców  ….Powód jest jeden - zepsute nie są dla dzieci atrakcyjne. Wiktoria Bednarczyk:  Czy interesuje się pan jakimś sportem, jeśli tak, to jakim? Boks .. wtedy odpoczywam, tzn. jak oglądam, bo teraz tylko oglądam, ale  kiedyyyś to … (śmiech) Wiktoria Bednarczyk:  Jaki miał pan powód, aby zostać nauczycielem fizyki? Pan Mirosław Sęga: Nie chodziło o naprawę Polski …. musiałem uciekać od wojska trzeba było studiować:) to dziś niepatriotyczne c.d. s. 4
	A jednocześnie porządek godny podziwu. Jaki jest prywatnie pan Sęga? Czym się interesuje, jakie ma marzenia…
	Wiktoria Bednarczyk : Jaki jest pana zdaniem uczeń idealny? Pan Mirosław Sęga: Z idealnym uczniem jest jak z idealną żoną - nie ma takiego - tzn. ucznia. No chyba, że podejdziemy do tego „zagadnienia” polityczno- spożywczo –sklepowo, uczeń nieawanturujący się i posłuszny to uczeń idealny :)
	Wiktoria Bednarczyk:  Jakie ma pan zainteresowania poza fizyką? Pan Mirosław Sęga: Rzeczywiście im jestem  starszy, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że trzeba się czymś interesować i tak ciągle mam, zobaczymy co z tego wyjdzie za jakiś  czas. Kiedyś miałem podłączać kable do gitar artystów śpiewających i grających jednocześnie, no cóż skończyło się na planach  (śmiech) Wiktoria Bednarczyk:  Ulubiony komiks z dzieciństwa? Pan Mirosław Sęga: Komiks to dla mnie wyższa sztuka.Czytam tylko przez ramię syna, gdy on czyta. Wiktoria Bednarczyk:  A jakie miał Pan oceny z fizyki w szkole podstawowej? Pan Mirosław Sęga: Oceny z fizyki zawsze były  dobre.I było ich mało, jedna dwie… Teraz jak popatrzę na oceny u dzieci, to jak widzę 12 – 13 ocen, to zastanawiam się, skąd ten nauczyciel wziął tyle czasu na poprawianie tych „prac”??? Wiktoria Bednarczyk:  Wymarzone miejsce na wakacje? Ulubione danie… Pan Mirosław Sęga: I tu można to połączyć:  Lizbona i ocean i nic nie muszę jeść …  marzenie

	Sukcesy z języka niemieckiego
	Koniec semestru to dobry czas na podsumowania. Wielu nauczycieli i uczniów może poszczycić się wieloma sukcesami lub pochwalić ciekawymi przedsięwzięciami. Pani Katarzyna Sivers - koordynatorka zespołu germanistów- opowiedziała nam o tegorocznych osiągnięciach uczniów naszego gimnazjum. 1.  Awans Emili Ernst kl. 3b i Katarzyny Rydzewskiej kl. 3b do etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów 2.  Przystąpienie klasy 1d do projektu „Deutsch hat Klasse” organizowanego przez Goethe Institut w Warszawie 3.  Nawiązanie współpracy z Biurem Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu (z przedstawicielem panem Uwe Behnisch), cykliczne spotkania z uczniami w szkole oraz Biurze Łącznikowym 4.  Wyjazd klasy 1d oraz innych uczniów do Zgorzelca - udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Görlitz organizowanym przez Point Messiaen Görlitz
	Rozmawiała Wiktoria Bednarczyk klasa 1c
	Dawid Sierpowski 2c

	Victor dla ciekawych
	Victor Gimnazjalista to znany dwutygodnik dla 13-16 latków. Zawiera m.in. takie działy jak: "między nami" (dział, w którym nastolatkowie piszą różne historie ze swojego życia), "mam problem" (uczniowie gimnazjum mówią tam o swoich problemach), "strefa psyche" (w tym dziale, znajdują się ważne porady dla nastolatków), "strefa luzu" (czyli mnóstwo krzyżówek, łamigłówek, żartów czy zagadek), czy np. "psychotest" (test, który sprawdzi, jacy jesteśmy itp.). Na dodatek w każdym numerze jest kilka stron poświęconym recyklingowi i ochronie środowiska. Na końcu gazetki zwykle znajduje się "niezbędnik gimnazjalisty", w którym znajdziemy najnowsze książki, filmy czy płyty. Ogólnie "Victor Gimnazjalista" to bardzo wartościowy i przydatny dwutygodnik, który może nam pomóc w rozwiązywaniu problemów, ale też jest źródłem wielu ciekawych informacji. I wcale nie musisz Victora Gimnazjalisty kupować w kiosku, bo wszystkie najnowsze numery znajdziesz w bibliotece szkolnej. Martyna Szwaj 1c
	Czy wiedziałeś o tym, że… …według badań na temat pamięci zapamiętujemy: 10 procent z tego, co czytamy, 20 procent z tego, co słyszymy, 30 procent z tego, co widzimy, 50 procent z tego, co widzimy i słyszymy, 70 procent z tego, co mówimy, 90 procent z tego, co robimy. Chcesz na to prosty dowód? Proszę bardzo! Przeczytaj w książce kucharskiej przepis na ciasto. Ile zapamiętałeś? Mało, prawda? Składniki i proporcje się pomyliły, połowa wyleciała z głowy. Obejrzyj program kulinarny, w którym kucharz będzie przyrządzał ciasto mówiąc jednocześnie, co robi. Gdy jednocześnie słuchasz i patrzysz, zapamiętasz o wiele więcej.
	Rekordy Guinessa na świecie : ·  Najniższy człowiek na świecie był to chińczyk He Ping Pinga, który miał zaledwie 73cm. ·  Najwyższy człowiek na świecie to Sultan Kösen, który mierzy 2 m i 51 cm. ·  Najdłuższe włosy na świecie ma  Xie Qiuping, które mierzą 5 m i 62,7 cm. ·  Najdłuższe paznokcie świata ma Christine Walton paznokcie u lewej ręki mierzą 309,8 cm, a u prawej 292,1 cm. Co razem daje 601,9 cm. ·  Największa czekloda miała 102,34 m2. Rekordy Guinessa w Polsce : Ø  Najmniejszy szczeniak na świecie to Meysy. Jak się urodziła, miała niespełna 2 cm długości i ważyła 45 g. Obecnie mierzy 4 cm wysokości w kłębie, 11 cm długości od głowy do ogona i waży 118 g.  Najwięcej osób, które w tym samym czasie otwierają słodycze. Było wtedy 3000 osób, a udało się to 2569 osobom.   Największy tort . na świecie w kształcie piramidy. By go upiec, zużyto : 3200 jaj, 30 kg mąki 35 kg orzechów, 200 kg czekolady, 100 kg cukru, 200 kg powidła porzeczkowego, 60 kg masła, 3 kg kawy i 10 litrów spirytusu.   Największy słomkowy kapelusz na świecie ma wymiary 2,6 m wysokości, 6,65 m średnicy i 21,9 m obwodu.   Rekord na najdłuższą pizzę pobito w Krakowie i wynosiła ona 1 km, 10 metrów i 28 cm.  Na największą liczbę osób grających w tym samym czasie ten sam utwór miało miejsce we Wrocławiu. Grało wtedy 7356 gitarzystów. Informacje zebrała Julia Wojtkowiak 1c

	Księga Rekordów Guinnessa
	Księga rekordów Guinnessa to informator wydawany corocznie przez firmę Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi. Tytuł księgi wywodzi się od irlandzkiej rodziny Guinness, piwowarów, właścicieli browaru w Dublinie w XIX w. Dziś Guinness PLC z siedzibą w Londynie ma swe oddziały na całym świecie. 4 maja 1951 roku sir Hugh Beave udał się na polowanie. Wtedy zadawał sobie pytanie o najszybszego ptaka w Europie, myśląc przy tym, że wiele osób próbuje odpowiedzieć na to pytanie, a w podręcznikach nie ma takich informacji.  Zdał sobie wtedy sprawę, że księga odpowiadająca na różne pytania, może zdobyć dużą popularność. Z pomocą braci McWhirter i agencji wyszukującej fakty, Beave 27 sierpnia 1955 roku wydał Księgę Guinessa (w Polsce pierwsze wydanie miało miejsce w 1991r.)

	Polska - największa pizza z Krakowa i największy tort!
	"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco) - wywiad z panią Joanną Kowalczyk
	W ciągu ostatnich kilku miesięcy do naszej szkolnej biblioteki trafiło wiele nowych książek. Co ciekawsze dzieła te nie są kolejnymi powieściami ocenianymi przez uczniów jako „nudne”, a wręcz przeciwnie, są one naprawdę godne polecania i ciekawe, to prawdziwe bestsellery dla młodzieży. W naszej bibliotece znajdziemy między innymi polecany przez wiele osób cykl książek Tahereh Mafi „Dotyk Julii”, książki Cassandry Clare znanej z serii „Dary Anioła”, czy „Niezwykłą historię Marvel Comics” Sean'a Howe. Jednak to nie wszystko! Na bibliotecznych półkach możemy znaleźć również cykl „Baśniobór” Brandona Mull, tajemniczą „Alicję w krainie zombie” czy książki uwielbianej przez młodzież autorki Colleen Hoover.  Pojawiło się też wiele dzieł, na podstawie których powstały mniej lub bardziej znane filmy. Jest to między innymi światowy bestseller „Złodziejka książek” autorstwa Markusa Zusak,
	Jak to się stało, że trafiły one na nasze półki? Skąd wziął się pomysł na takie przedsięwzięcie? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w wywiadzie z Panią Joanną Kowalczyk. Koło dziennikarskie: Dzień dobry, skąd wziął się pomysł na zakup nowych książek? Chodzi głównie o te, które są popularne wśród młodzieży. Pani Bibliotekarka: Pomysł ten powstał dzięki pieniądzom, które szkoła dostała od państwa na zakup nowych książek dla młodzieży, książek beletrystycznych. Dzięki temu można powiedzieć, że mogłyśmy spełnić życzenia uczniów. KD: A czym kierowały się Panie, wybierając tytuły książek?
	PB: Zdaniem naszej szkolnej młodzieży, która została zapytana, jakie książki chciałaby czytać oraz jakie powinny się znaleźć w bibliotece i my, panie bibliotekarki, te prośby w większości spełniłyśmy.   c.d. s. 9
	KD: Jeśli można wiedzieć, skąd szkoła wzięła pieniądze na ten ogromny zakup? PB: Pieniądze na realizację zakupu tych książek pochodziły z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to projekt rządowy. W tym roku dostaliśmy 15 tysięcy złotych na zakup książek właśnie dla młodzieży. KD: W takim razie zakupiono ich bardzo dużą liczbę.. PB: Tak, zakupionych zostało około 600-700 pozycji. KD: Czy wśród nowych książek są jakieś, które pani czytała i poleca? PB: Polecam książki Agathy Christie, ponieważ jest to bardzo dobrze napisana klasyka, którą warto przeczytać. Niestety jednak innych książek młodzieżowych nie czytałam, ale zbieram opinie od moich stałych czytelniczek, które czytają większość nowo zakupionych książek. Zawsze pytam je o zdanie, którym kieruję się, odpowiadając na pytania osób pytających: „Jakie książki czytać?” i wtedy te odpowiedzi się przydają. KD: Dziękuję bardzo za wywiad. PB: Ja również dziękuję. I zapraszam wszystkim do lektury nowości czytelniczych. VH

	WOŚP bije kolejne rekordy!
	Chyba wszyscy wiedzą, czym jest WOŚP. Jak co roku możemy wspierać osoby potrzebujące naszej pomocy, wrzucając datki do czerwonych puszek, otrzymując w zamian czerwone serduszko. Ten rok różni się jednak od pozostałych. Finał orkiestry był zawsze nadawany na żywo przez telewizję publiczną TVP, lecz w tym roku prezes telewizji polskiej Jacek Kurski zrezygnował z emitowania wydarzenia przez stację. Poczta Polska także wycofała się ze współpracy z WOŚP i nie będzie już wydawać oficjalnych znaczków pocztowych. TVP wspierało za to swoją nową akcję  ,,Polska Pomaga” . Prezes telewizji skomentował to tak: „Budujemy coś w rodzaju narodowej, wielkiej orkiestry codziennej, całorocznej pomocy i dobroczynności”.
	Raczej każdy widzi tu nawiązanie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na te słowa Jurek Owsiak odpowiedział, że orkiestra gra także w dni wolne od pracy, kiedy sprzęt zakupiony przez fundację ratuje ludziom życie w szpitalach w Polsce. Zmiany te jednak nie przeszkadzają w zbieraniu pieniędzy, aby ratować Polaków. W tym roku organizacja zebrała ponad 60 milionów, a niektóre licytacje trwały aż do końca lutego, co ostatecznie zwiększyło znaczącą kwotę.  Bartek Kawiński 1c

	Psychologii nie zamieniłaby na nic -  wywiad z panią psycholog, Katarzyną Bartak - Surówką
	Pani Katarzyna Bartak – Surówka pracuje w naszej szkole jako psycholog. Każdy uczeń, który ma jakieś problemy, może umówić się panią psycholog na rozmowę. W trudnych chwilach warto skorzystać z takiej możliwości, ponieważ w wielu sytuacjach niestety nie jesteśmy w stanie sami uporać się z trudnymi sprawami. Panią Katarzynę Bartak próbowaliśmy podpytać o jej życie prywatne… - Czy ma pani jakieś hobby?  - Tak moim hobby jest czytanie książek, szczególnie literatura rosyjska. Mam też drugie hobby - jest to chodzenie po górach i podróże po całym świecie..  - Ma pani swoją ulubioną książkę?   - Tak, moją ulubioną książką jest „100 lat samotności” Marqueza. - Ma Pani ogródek? - Tak mam ogródek, bardzo lubię spędzać w nim czas
	Dużą satysfakcję daje mi uprawa ekologicznych warzyw, owoców i kwiatów. - Czy lubi Pani oglądać filmy? - Bardzo lubię oglądać filmy. Właściwie nie ma filmu, do którego bym wracała. Kiedyś, zanim pochłonęła mnie psychologia, interesowały mnie filmy psychologiczne. Teraz rzadziej oglądam telewizję, a jeśli już, to najczęściej polskie kino. - Czy lubi pani swoją pracę? - Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ bardzo lubię pracować z ludźmi. - Gdyby cofnąć czas, to zmieniłaby kierunek studiów? - Nie zmieniłabym kierunku studiów, bardzo lubię  psychologię, a poza tym psychoterapię, dziedziny te wymagają ciągłej nauki.       c.d. s. 12
	- Jak pani spędza święta? - Spędzam święta z rodziną, ponieważ mam rodzinę rozsypaną po całej Polsce. Lubię czas świąt, dlatego że jest to okres rodzinnych spotkań, a kontakty rodzinne trzeba pielęgnować. - Jaką Pani preferuje dietę? - Według mnie najlepsza jest dieta wegetariańska, ale zbyt długi okres stosowania jej  jest szkodliwy dla zdrowia. Zaczęłam ją stosować, gdy miałam 14 lat, ale trzeba pamiętać, że każda dieta wymaga zdrowego rozsądku, zwłaszcza gdy się ma „naście” lat. - Jaka jest Pani ulubiona kuchnia? - Bardzo lubię kuchnię włoską. - Czy miała Pani powodzenie u chłopaków? - Ogólnie mówiąc, miałam dużo znajomych i przyjaciół  :) Rozmawiali : Radek Miczulski  i Mateusz Miczulski 2c
	Kariera Trenerska Jana Urbana Jan Urban swoją trenerską przygodę rozpoczął w  1999 r. W CA Osauna, gdzie trenował  młodzież. Pracę trenerska kontynuował do roku 2003 r.. W 2007 r. podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Współpracę z warszawskim klubem zakończył w 2010 r. Urban trenował także reprezentację Polski, był asystentem trenera. W swojej karierze trenował jeszcze takie kluby jak : Zagłębie Lubin, Polonia Bytom oraz Polideportivo Ejido. Największym osiągnięciem Urbana było zdobycia mistrzostwa Polski z Lechem w 2015 r. oraz z Legią w 2013r. Obecnie trenuje Śląsk. Wokół Śląska Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska zagrała dwa sparingi z Wartą Poznań  (3 : 3) oraz z Chrobrym Głogów (2:2). Najbliższy mecz w Lotto Ekstraklasie Śląsk zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Najbliższy mecz u siebie Śląsk zagra z Wisłą Kraków. Według mnie to będzie bardzo ciekawy mecz pod względem piłkarskim i co ważniejsze (przynajmniej dla mnie) pod względem kibicowskim. Tak więc będzie to mecz z atmosferą, a takich w polskiej lidze coraz mniej.

	Koniec „Rumakowania” czas na Urbana
	Zapewne wszyscy słyszeli, a przynajmniej ci, którzy się interesują Śląskiem Wrocław,  o przegranym meczu Śląska z Arką (0-2). Po tym meczu przyszłość Mariusza Rumaka została przesądzona i pewnym stało się, że trener ten  nie zabawi we Wrocławiu zbyt długo. Niestety zła passa nie opuściła drużyny. 19 grudnia klub poinformował o dymisji Rumaka, wtedy nie było jeszcze znane nazwisko następcy. Śląsk chciał takich trenerów jak Jan Urban czy Leszek Ojrzyński. Władze wybrały Urbana.
	Piotrek Rosejno 1c

	Gotowi... do startu... HOP!
	A we Wrocławiu?
	Nazwa maraton pochodzi od miejscowości Maraton w Grecji. Według Herodota po zwycięskiej dla Greków bitwie z Persami pod maratonem. Armia perska wypłynęła w kierunku bezbronnych Aten. Widząc to Grecy pobiegli co sił w nogach do miasta, przybywając mniej więcej tak samo jak statki Persów. Od 100 lat na ulicach największych miast są organizowane masowe biegi uliczne między innymi na dystanse maratońskie. W maratonach ulicznych może wziąć udział każdy, w największych miastach bierze udział średnio 30 tysięcy biegaczy, zawodowców i amatorów. Najstarszy polski maraton organizowany jest w Dębnie. Poznań maraton, Wrocław maraton, Cracovia maraton, i maraton warszawski cieszą się największą frekwencją. Najstarszym maratonem nowożytnym jest maraton w Bostonie, tam pierwszy maraton odbył się w kwietniu 1897r. Na większości maratonach jest limit czasowy do 5-6 godzin, każdy kto ukończy maraton dostaje medal i dołącza do grupy "maratończyków". Obecnie maratony rozgrywają się praktycznie na całym świecie nawet w ekstremalnych warunkach takich jak pustynia, a nawet biegun, są też ice-maraton po jeziorze Bajkał przy temp -30*C czy Great wall marathon (po Wielkim Murze Chińskim). Polscy rekordziści to Henryk Szost i Małgorzata Sobańska.
	Olga Matuszewska 1c


	Karnawał w różnych krajach
	Karnawał-w tradycji chrześcijańskiej to czas poprzedzający nadejście Wielkiego Postu. Trwa zazwyczaj od święta Trzech Króli do środy popielcowej.
	Francja, Nicea Karnawał w Nicei to największe wydarzenie zimowe na Francuskiej Rivierze. Tradycyjnie powiązany jest z powitaniem wiosny, więc znany jest zwłaszcza z tzw. Parady Kwiatów. Jak co roku uczestnicy będą również mieli tu „króla”, przewodzącego zabawie i w tym roku będzie to „Król Energii”. Szwajcaria, BazyleaJeden z najsłynniejszych karnawałów w krajach niemieckojęzycznych co roku zaczyna się o świcie w pierwszy poniedziałek po katolickim Popielcu i trwa przez 3 dni.Podobnie jak w innych miejscach świata obchody karnawałowe, zwane tu Fasnachts, polegają na przemarszach przez miasto kolorowych i roztańczonych pochodów. Wiktoria Podborowska 1c
	Rio de Janerio, Brazylia
	Najsłynniejsze w brazylijskim karnawale są parady samby. W poszczególnych dniach święta sambę tańczą tam szkoły tańca, mistrzowie oraz dzieci. W Rio nie brakuje również wystawnych bali w drogich hotelach (słynny bal w pałacu Copacabana), ulicznych zabaw i koncertów.
	Wenecja, Włochy
	Karnawał w Wenecji kojarzony jest zwłaszcza z tradycyjnymi maskami, których, oprócz balowych strojów, wymaga się od wszystkich uczestników. Liczne imprezy odbywają się pod gołym niebem, w salach koncertowych, restauracjach, hotelach, a nawet kościołach.

	A może by zagrać w serialu?
	Klaudia Krupa miała okazję kilka razy wystąpić w popularnym serialu „Dlaczego ja”. W rozmowie z Olgą odpowiada na podstawowe pytania, które mogą zainteresować osoby noszące się z zamiarem zagrania jakiejś roli w serialu telewizyjnym.
	i według planowania (scen) kręciliśmy kolejno sceny filmu.  - Czy myliłaś się podczas ujęć? - Tak, zdarzało się pomylić, ale zawsze zastąpiłam to własnymi słowami, tak aby pasowały do sensu zdania.  - Kogo grałaś? - W moich trzech odcinkach, w których grałam ( ,,Dlaczego Ja" - sezon 7 odcinek 408; ,,Dzień, który zmienił moje życie" - sezon 1 odcinek 36A i 69B ) wcielałam się w rolę córki.  - W jakiej roli czułaś się najlepiej i dlaczego? - Najlepiej czułam się w dwóch rolach. Przy nagrywaniu ,,Dzień, który zmienił moje życie", ponieważ moim zdaniem tam miałam bardzo ciekawe role do zagrania, bardzo dobrze się w nich czułam c.d. s.16
	- Jak wyglądał casting? - Musiałam ( oczywiście przed kamerą ) się przedstawić i zagrać jakąś małą scenkę. - Ile zarabiasz? - To zależy od roli, czy jest główna czy drugoplanowa....ja za główną dostałam 300 zł. - Jak wygląda praca na planie?
	- Praca na planie wyglądała tak, że przychodziło się rano na 8.00 godzinę
	- Ile miałaś lat jak zaczęłaś?

	WALENTYNKOWY SERNIK OREO
	- Kiedy zaczęłam byłam w 3 klasie podstawówki, czyli miałam 9/10 lat.
	- Czy musiałaś uczyć się roli na pamięć? - Tak, musiałam, lecz właśnie nawet gdybym się nie zdążyła czegoś nauczyć, to wystarczy, że powiem coś co pasuje do sensu zdania, które miałam powiedzieć i też będzie dobrze.
	SKŁADNIKI NA SPÓD:  -135 g rozkruszonych ciasteczek (bez kremu) -65 g rozpuszczonego masła  SKŁADNIKI SERNIKA: -1 kg sera twarogowego  -200 g cukru brązowego -6 płaskich łyżeczek żelatyny w proszku  -8 łyżek zimnej wody -4 łyżki soku z cytryny -400 ml śmietany kremówki  -grubo pokrojone ciasteczka z kremem  PRZYGOTOWANIE: 1. Rozkruszone ciasteczka połączyć z rozpuszczonym masłem, wyłożyć na spód foremki. Wstawić formę do lodówki. 2. Do sera dodać masę z ciasteczek, cukier i wszystko zmiksować. Żelatynę rozpuścić w wodzie i odstawić do zastygnięcia. Następnie podgrzać w mikrofalówce lub kąpieli wodnej, tak aby żelatyna stała się płynna. 3. Do żelatyny dodać 2 łyżeczki masy twarogowej i dokładnie wymieszać. Następnie dodać soku z cytryny i wszystko zmiksować z masą twarogową. 4. Śmietanę kremówkę ubić i dodać do twarogu, mieszać ostrożnie szpatułką. Dodać pokrojone ciastka.  5. Przełożyć sernik na spód ciastek i wstawić do lodówki na kilka godzin. Następnie rozkruszyć ciasteczka bez kremu i posypać na samą górę ciasta.
	- Jakie były zabawne wpadki na planie? - Na chwilę obecną pamiętam tylko taką, że zbiegając po schodach w ,,Dlaczego Ja" potknęłam się o kabel i upadłam, a następnie byłam trochę przestraszona, bo byłam mała i myślałam, że przez takie coś reżyser mnie wyrzuci, ponieważ mu zepsułam scenę.
	- Ile czasu spędziłaś na planie podczas kręcenia jednego odcinka? - Podczas kręcenia jednego odcinka spędziłam na planie 3 dni.
	- Skąd wziął się pomysł na nagrywanie? - Kiedyś, gdy szłam po plaży ze starszą siostrą i rodzicami, jakiś pan się zapytał, czy nie zechciałybyśmy wziąć udział w castingu do nagrywania właśnie takich seriali  i my się zgodziłyśmy. Następnie właśnie pozostało nam tylko czekanie na telefon od nich, czy mnie lub siostrę potrzebują do jakiegoś odcinka.
	Z Klaudią Krupą rozmawiała Olga Matuszewska 1c


