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Kilka słów od Redakcji!  

Witamy po raz trzeci wszystkich czytelników nowego czasopisma szkolnego! 

Choć kornawirus jeszcze nie do końca odpuścił, a nauka w szkole nadal 

prowadzona jest on - line, natchnione optymistycznym słońcem i pogodą nasze 

grono redakcyjne, oddaje do Waszych rąk kolejne wydanie „Szarotki”. 

Znajdziecie w nim „lekki powiew zbliżającego się lata i ….wakacji”.  W numerze 

jest „co nieco” o nowej dziedzinie sportu, kartka z pamiętnika, staje się  

pomostem pomiędzy tym co było, a tym co  jest, a mnóstwo wskazówek co 

oglądać, słuchać i czytać, jeśli w okno zapuka Wam nuda, wskaże właściwe 

rozwiązania tej sytuacji. Dowiecie się również niemało o podróżach, szczególnie 

tych tuż za progiem naszych domów .... W tej optymistycznej wędrówce będzie 

towarzyszył nam Siedemnastek, który pod koniec naszej pracy, zrejterował i dał 

się złapać z… deską surfingową pod pachą.      

 

                                                                      Udanego relaksu z „Szarotką” życzy 

Redakcja 

 

 

Współpracuj!  

Jeśli uważasz, że potrafisz pisać i masz coś ciekawego do przekazania uczniom 

oraz nauczycielom naszej szkoły, zgłoś się do nas!  

Nie marnuj się w szkolnej ławce! Już teraz pokaż szkole swój talent i ukaż go  

w naszej Szarotce. Zainspiruj tłumy!!! 

Chętnych do współpracy z redakcją prosimy o zgłoszenia do Pani Agnieszki 

Pajęckiej lub Pani Marty Pomes– inicjatorek przedsięwzięcia. 
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Ktoś, kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze 

są radosne i zapowiadają coś nowego… pożegnania natomiast uświadamiają 

nam, że coś się kończy… 

 

Drodzy Ósmoklasiści! 
Żegnacie już Szkołę, w której przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, 

pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty… Tu poznawaliście i próbowaliście 

zrozumieć otaczający Was, czasem zupełnie odległy świat… 

Nadszedł jednak czas pożegnania… zamyka on pewien rozdział Waszego 

życia… czas zamknąć jedne drzwi i otworzyć następne… 

Teraz każdy dzień będzie Was przybliżał do świata dorosłych… Zanim jednak 

ruszycie na podbój świata, pragniemy podziękować Wam za Was… za to, że… 

że byliście…  

Pozostaniecie na długo w naszych sercach… 

 

 
 
 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich 



5 
 

CZY SPORT TO ZDROWIE? 

 
 

W czasach pandemii koronawirusa wszyscy 
staramy się żyć, w miarę możliwości...jak 
zazwyczaj. To samo dotyczy sportu. Wielu z 
nas uprawia różne dyscypliny, ponieważ 
sprawia nam to przyjemność. Inni z nas chcą w 
ten sposób zadbać o sylwetkę. Jednak czy w 
tym okresie daje to upragnione efekty? 

Od pewnego czasu możemy wychodzić 
poza miejsce zamieszkania w celach 
rekreacyjnych. Oznacza to, że pozwala się nam 
m. in.: pójść na spacer albo pobiegać. Jednak 
podczas tych aktywności musimy mieć 
zasłoniętą twarz. Większość z nas stosuje w 
tym celu maseczki, ale możemy też użyć 
szalika czy chusty. Z jednej strony, wszyscy 
amatorzy różnych dziedzin sportowych, 
powinni się cieszyć - wreszcie mogą wyjść na 
zewnątrz nie tylko w celu zrobienia zakupów. 
Niestety, w tym całym zachwycie pojawia się 
pewien mankament. Szczerze zainspirował 
mnie on do napisania tego artykułu.  
Otóż podczas oglądania jednej ze stacji 
telewizyjnych usłyszałem, że według badań 
uprawianie sportów w maseczce, może 
zaszkodzić naszemu zdrowiu. Był to dla mnie 
szok. Ja jako zapalony rowerzysta, już kilka 
razy wyjechałem w trasę, mając na ustach 
maseczkę. Sprawa zainteresowała mnie na 
tyle, że zacząłem szukać informacji na ten 
temat w Internecie. I faktycznie, na wielu 
stronach internetowych, zajmujących się 
dbaniem o zdrowie oraz sportem, znalazłem 
opinię lekarzy, którzy odradzali uprawiania 
sportu w maseczkach. Stwierdzali oni, że 
ograniczają one dostęp tlenu, przez co 
naszemu organizmowi grozi niedotlenienie. 
Żeby dostarczyć jego odpowiednią ilość serce 
musi bić szybciej, co zwiększa tętno i ciśnienie. 
Jest jeszcze druga wada. W wydychanym 
powietrzu znajduje się para wodna. Maseczki, 
szczególnie bawełniane, bardzo szybko 
wilgotnieją, stwarzając idealne środowisko do 
rozwoju bakterii i wirusów. 

Dobrze, wiemy już, że uprawianie sportu w 
maseczkach ma negatywny wpływ na naszą 
kondycję oraz może przyczynić się do 
zarażenia się chorobą. W takim razie, co mamy 
robić? Niestety, trzeba spojrzeć prawdzie w 
oczy. Powinniśmy zrezygnować z uprawiania 
sportu poza miejscem zamieszkania. Nie 
oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z 
niego w ogóle. Otóż istnieje wiele ćwiczeń 
możliwych do wykonania w domu. Ja osobiście 
odradzałbym tak szalonych pomysłów jak 
przebiegnięcie dystansu ,,Iron Man’a”, 
poruszając się tylko na odcinku z salonu do 
kuchni. Oczywiście znaleźli się już śmiałkowie, 
którzy tego dokonali, ale naprawdę proszę, 
bądźmy poważni. Lepiej stosować prostsze 
ćwiczenia, które pozwolą nam choć w części 
utrzymać sylwetkę. Jak to powiedział mój 
mentor ,,Z kwarantanny wyjdą tylko ci, którzy 
zmieszczą się w drzwiach”. 

Nawiązując do tej tematyki, chciałbym 
zahaczyć jeszcze o temat coraz 
popularniejszych tzw. e-sportów. Sam nie 
jestem wielkim fanem spędzania czasu w ten 
sposób, ale zafascynowało mnie zjawisko, 
które dotknęło gier komputerowych. Otóż 
podczas pandemii koronawirusa, z każdym 
dniem platformy oferujące ten rodzaj rozrywki 
pobijają coraz to większe rekordy 
jednocześnie zalogowanych graczy. Myślę, że 
w przyszłości to    właśnie dzięki 
ogólnoświatowej kwarantannie, dyscypliny e-
sportowe nabiorą gigantycznego rozpędu. Już 
teraz polskie Ministerstwo Cyfryzacji 
zorganizowało cykl turniejów przeznaczony dla 
bardziej lub mniej zawodowych graczy. Czyż 
nie jest to fascynujące zjawisko? 

Kończąc mój wywód, chciałbym ostrzec 
wszystkich przed noszeniem maseczek 
podczas ćwiczeń oraz zwrócić Waszą uwagę na 
rozwój e-sportu. Nie zmarnujmy czasu, w 
którym przyszło nam funkcjonować. 
Trzymajcie się zdrowo!          Patryk Pacana
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Kartka z pamiętnika… 

 
30 kwietnia 1822r. 

 
         Dzisiaj odkryłam nowe sposoby na spędzanie wolnego czasu w domu. 

Zaczęłam malować. Moją pierwszą pracą, siłą rzeczy, jest mój widok  

z okna. Całe dnie spędzam obecnie na obserwacji jak przyroda budzi się do 

życia. Postanowiłam, że skoro nie mogę wyjść na zewnątrz, przeniosę trochę 

ogrodu do siebie. Był to dobry pomysł. Byłam tak zajęta malowaniem, że  

w ogóle nie przygnębiało mnie to, iż nie mogę w tym czasie spotkać się  

z przyjaciółmi. Mój obraz wyszedł nad wyraz dobrze i teraz ozdabia mój 

przedpokój. Stojąc w oknie i obserwując świat z tej perspektywy, wiele 

rozmyślam o tym, co zrobię, gdy będę mogła w końcu wyjść z tej izolacji. 

Wymyśliłam już wiele takich rzeczy jak: jazda konno, zabawa z psem, a nade 

wszystko, spotkania z przyjaciółmi. Pomimo tego, cały czas jest mi smutno, że 

nie mogę swobodnie wyjść z domu. Z początku wydawało mi się to pociągające. 

Myślałam, że ten czas będzie jak wakacje. Jednakże z dnia na dzień, zaczynam 

dostrzegać coraz więcej minusów tej sytuacji. Moje pomysły na spędzanie czasu 

w domu… są na wyczerpaniu… 

 Mam nadzieję, że ten horror niedługo się skończy, a nowy dzień 

przyniesie więcej radości. 

Jan Szerląg 
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MŁODY TWÓRCA 

 

Podróż jest częstym motywem podejmowanym zarówno w literaturze, filmie 

jak i malarstwie. W powieści „W 80 dni dookoła świata” główny bohater dzięki 

podróży właśnie, poznaje miłość swojego życia. Harry Potter podczas wyprawy po 

„horkruksy’’ przeżywa zarówno radosne jak i smutne chwile, w tym pożegnania z 

przyjaciółmi. W „Narnii” bohaterowie przez wyjazd do domu profesora Kirke, 

odkrywają nowy świat, a Mały Książę... No właśnie, co się wydarzyło podczas 

wędrówki Małego Księcia... 

...Zanim dotarł on na planetę Ziemia, po drodze zawitał na 6 różnych planet, na 

których dowiedział się wielu prawd o sobie i innych ludziach. Były to planety 325, 326, 

327, 328, 329, 330. Na pierwszej z nich spotkał Króla, który rządził swą planetą, 

jednocześnie będąc jej jednym mieszkańcem. Jednym z jego absurdalnych rozkazów 

było nakazanie słońcu wschodzić i zachodzić. Mimo tego, iż Mały Książę znał prawdę 

na temat ruchu planet, nie wyprowadził go z błędu. Na drugiej planecie spotkał Pana 

Pyszałka, którego jedynym zajęciem było wyrażanie zachwytu nad samym sobą. Gdy 

spotkał on Małego Księcia był przekonany, że oto właśnie zyskał osobę, która całe 

dnie będzie go oklaskiwać. Niestety, nasz bohater szybko zniechęcił się zachowaniem 

Pyszałka i czym prędzej poleciał na kolejną planetę. Na niej z kolei spotkał Pijaka, 

obok którego stało pełno butelek. Gdy Mały Książę zapytał go czemu pije, ten 

odpowiedział, że robi to, by zapomnieć. Gdy zaś spytał go o czym tak chce zapomnieć, 

ten odrzekł mu, iż o tym, że pije. Lekko zasmucony losem mieszkańca planety 327, 

odleciał w dalszą podróż. Na czwartej planecie Mały Książę zawitał do Bankiera, dla 

którego ważne było tylko posiadanie. W tym celu liczył gwiazdy, które uznawał za 

swoją własność. Nienawidził, kiedy ktoś mu przerywał, wobec czego Mały Książę czym 

prędzej opuścił jego planetę. Na kolejnej z odwiedzonych miejsc spotkał Latarnika, 

który był najbardziej zapracowanym z dotychczas spotykanych ludzi. Całe jego życie 

sprowadzało się do zapalania i gaszenia latarni, gdyż dzień na jego planecie trwał 

zaledwie kilka minut. Jak potem stwierdził Mały Książę, był on jedyną osobą, z którą 

mógłby się zaprzyjaźnić. Na ostatniej planecie chłopiec spotkał Geografa, który 

spisywał w księgach wszystkie odkrycia na swojej planecie, a następnie na ich 

podstawie rysował mapy. Jego problemem był jednak brak nowych odkrywców, 
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którzy znajdowaliby dla niego nowe tereny. Z polecenia Geografa, nasz bohater w 

dalszą podróż udał się na Ziemię. Była ona zdecydowanie większa niż poprzednie 

planety. Wylądował on na Saharze, tam jednak nie było żadnego człowieka. Wobec 

braku kontaktu z innymi ludźmi, zaczął rozmawiać z wężem. Ten jednak zwrócił mu 

uwagę, że wśród ludzi jest się także samotnym. Chłopiec nie ustał jednak w podróży. 

W ten sposób znalazł się w ogromnym, różanym ogrodzie, gdzie rosło tysiące 

najpiękniejszych róż. Wówczas dosięgła go nostalgia za jego różą, która choć była 

jedna i zwyczajna, dla niego była wyjątkowa. Następnie spotkał lisa, którego zaczął 

nawet oswajać. Po pewny czasie musiał jednak i z nim się rozstać, by wyruszyć w 

dalszą podróż. Na końcu udało mu się spotkać człowieka. Okazał się nim być Pilot, z 

którym połączyła go szczególna więź. Również przy ich rozstaniu nie obyło się bez łez. 

Podróż nauczyła Małego Księcia wielu cennych rzeczy. Na pierwszej z 

odwiedzonych planet dowiedział się, że nie powinien nadużywać władzy na swojej 

małej planecie. Gdy zobaczył Pyszałka, który zbyt nachalnie pchał się do kamer 

(chociaż na jego planecie raczej ich nie było) uznał, że nie warto być egocentrykiem. 

Na trzeciej planecie, gdzie zobaczył Pijaka, uświadomił sobie, że cokolwiek by się nie 

działo, nie można zapijać problemów, a należy im stawić czoła. Po wizycie na czwartej 

planecie Mały Książę zrozumiał, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu, a ich 

posiadanie nie czyni człowieka szczęśliwszym, a jedynie rodzi lęk przed ich utratą. Na 

planecie 329 uświadomił sobie, że sam nie może narzekać na nadmiar pracy przy 

wyrywaniu baobabów, bo są tacy ludzie, jak Latarnik, którzy mają w życiu 

zdecydowanie trudniejsze zadania. Na ostatniej planecie, w drodze na Ziemię, Mały 

Książę zrozumiał, iż jakby nie był mądry w niektórych momentach, będzie 

potrzebował pomocy innych. Lis nauczył Małego Księcia, co to znaczy przywiązanie, 

przyjaźń i miłość. Po wspaniałych chwilach spędzonych z Pilotem, takich jak droga do 

studni, w pełni zrozumiał, że najważniejsze to kierować się w życiu sercem.  

Po spotkaniu wszystkich towarzyszy podróży nasz bohater zrozumiał, co jest 

najważniejsze w życiu. Czas, który poświęcił dla swojej róży sprawił, że stała się ona 

dla niego najważniejsza. I tak też jest w życiu. Mimo tego, że świat oferuje tyle 

możliwości, niejednokrotnie lepszych i piękniejszych, liczy się tylko to, co dla nas jest 

najważniejsze, co darzy się miłością i co odwzajemnia to uczucie. Czasem trzeba 

jednak spojrzeć na życie z dalszej perspektywy, by uświadomić sobie, że to, co 

najważniejsze mamy przy sobie. Książę pełny nowych doświadczeń, postanowił 

powrócić na swoją planetę, by opowiedzieć róży o swojej podróży. No właśnie a co, 

gdybyś Ty też chciał opowiedzieć swojemu przyjacielowi o swojej podróży... 

Może zainspiruję Was moimi rozważaniami i polecicie na nieznane Wam do tej 

pory „planety” ... albo odwiedzicie ponownie te już znane... i odkryjecie je na nowo... 

Jan Szerląg 
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Cudze chwalicie, swego nie znacie.. 
Zwiedzamy Podkarpacie 

1. Zamek w Łańcucie 

Zamek w Łańcucie to jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych polskich zamków. Jako jeden z 

niewielu jest dobrze zachowany i w pełni wyposażony. Słynie z niezwykle interesującej kolekcji 

pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu anielskim, w którym 

wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym 

życiem łańcuckiej rezydencji. Można go zwiedzać tylko z przewodnikiem. Ponadto zamek jest 

udostępniony do zwiedzania zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Należy wspomnieć, że w zamku 

kręcono sceny do dwóch znanych polskich filmów fabularnych. 

 

Property design 

 

2. Jezioro Solińskie 

To mające największą pojemność jezioro w Polsce. Jest w pełni stworzone przez człowieka i cieszy się 

sławą pośród żeglarzy i kajakarzy. W jego pobliżu jest dużo ośrodków rekreacyjnych, które są często 

odwiedzane przez wczasowiczów. Piękne widoki można podziwiać z najwyższej w Polsce zapory, 

która spiętrza wody Sanu i Solinki. 

 

it-it facebook.com 

 

3. Magurski Park Narodowy 

To jeden z 23 parków narodowych położonych na terenie Polski. Został założony w 1995 roku, a na 

jego godle znajduje się orzeł. Jego powierzchnia wynosi 194, 39 kilometrów kwadratowych, ponad 

90% z tego terenu to lasy. W tych lasach rośnie 800 rodzajów roślinności i prawie 200 gatunków 

zwierząt. Na terenie tego parku jest wiele szlaków turystycznych oraz zabytków. Warte zwiedzenia są 

między innymi Wodospad Magurski, Muzeum w Krempnej oraz liczne kapliczki i figury przydrożne. 
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Podrozezklasa.pl 

 

4. Skansen w Sanoku 

Jest to jeden z największych skansenów w Polsce zajmuje aż 38 h. Można tam zobaczyć jak dawniej 

żyli ludzie, poznać historię budownictwa. Jest tam dużo obiektów do zwiedzania oraz możliwość 

zatrzymania się w kawiarni. Wewnątrz budynków nadal jest zachowane oryginalne wyposażenie,  

a na środku miasteczka wciąż stoi rynek. 

 

Pap.pl 

 

5. Bieszczadzki Park Narodowy 

Założony w 1973 Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w 

Polsce. W jego herbie znajduje się często występujący w tamtych terenach Ryś. Powierzchnia parku 

narodowego wynosi 292.02 kilometrów kwadratowych, a na jego terenie znajduje się 780 rodzajów 

roślinności i 230 gatunków zwierząt. Jest tu wiele tras turystycznych, których przystanki oznaczono 

małymi tabliczkami z numerkami oraz szczegółowymi opisami danego punktu. 

 

Polska trawel 

Oliwia Toszek 
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Nasze top 10… sposób na nudę … 

                       Filmy… 

 
• „Bohemian Rhapsody’’ – film opowiada historię powstania i kariery brytyjskiego 

zespołu rockowego Queen, a zwłaszcza jego charyzmatycznego wokalisty  Freediego 

Mercury, w którego rolę wcielił się zdobywca Oscara - Rami Malek. W rolach 

pozostałych członków zespołu wystąpili Gwilym Lee, Ben Hardy i Joseph Mazzello. 

Film spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów zespołu jak i krytyków, co skutkowało 

licznymi nagrodami filmowymi. 

 

• „Harry Potter’’- ekranizacja kultowej już opowieści o życiu znanego na całym świecie 

czarodzieja i jego przyjaciół to świetna propozycja dla młodszych jak i starszych 

widzów. Pomimo upływu wielu lat od jego adaptacji, film wzbudza niesłabnący 

zachwyt. Harry i jego przyjaciele z Hogwartu mają wiernych fanów w każdym zakątku 

świata, którzy poświęcają wiele wysiłku na odtwarzanie zaklęć użytych w filmie. 

 

• „Dwóch Papieży’’ - film z roku 2019 r., który opowiada o spotkaniu ówczesnego 

Papieża Benedykta XVI z Papieżem Franciszkiem, (który jeszcze wtedy nim nie był). 

Nie jest to, jak mógłby sugerować tytuł, film typowo religijny. To opowieść o dwóch 

inteligentnych mężczyznach, którzy rozprawiają nie tylko o losach współczesnego 

Kościoła, ale również o wyższości Beatlesów nad Abbą, piłce nożnej czy ulubionych 

potraw. Oglądając go możemy nie raz się zaśmiać i zobaczyć dosyć nietypowe sceny 

jak ta ... 

 

• „Star Wars’’ - saga filmów z gatunku „space opera”, które kojarzy chyba każdy 

kinoman na świecie. Jak wskazuję nazwa filmu, opowiada on o kosmicznych wojnach, 

w których wykorzystana jest technologia wyprzedzająca współczesną o tysiące lat 

świetlnych. Tak jak wspomniany powyżej Harry Potter, saga filmu  

o Gwiezdnych Wojnach ma oddanych fanów na całym świecie. Jest to fenomen 

kinematograficzny, ale również socjologiczny.  Prawdopodobnie są ludzie, którzy 

wierzą w  „Jediizm”. W 2011 roku przynależność do tego wyznania zadeklarowało 

1344 Polaków. 
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• „Piraci z Karaibów”- seria amerykańskich filmów przygodowych, opowiadających 

przygody nieokrzesanego kapitana Jacka Sparrowa (w tej roli fantastyczny Johnny 

Depp). Obraz zachwyca swoim rozmachem, ciekawym scenariuszem oraz 

zapadającymi w pamięci postaciami. Obok wspomnianego Johnnego Deppa 

w obsadzie znaleźli się m.in. Orlando Bloom, Keria Knightley, Jack Davenport i 

Geoffrey Rush. 

 

• „Cudowny chłopak”- to niezapomniana opowieść o przyjaźni i empatii wobec innych 

ludzi. Głównym bohaterem filmu jest Auggie, w rolę którego wcielił się znakomity 

Jacob Tremblay.  Auggie to niezwykle inteligentny, zabawny i przepełniony 

marzeniami dzieciak, który jednak z uwagi na swoją chorobę musi zmierzyć się ze 

światem i często nieprzychylnymi reakcjami rówieśników. Film opowiada o tym, że  

czasem wystarczy nauczyć się akceptować siebie i innych… i przetrwać 5 klasę. 

 

• „Mikołajek” - film powstały na podstawie serii książek duetu René Goscinny’ego i 

Sempé ukazuje losy tytułowego Mikołajka i jego przyjaciół, którzy wspólnie na 

ekranie tworzą naprawdę barwną grupę nietypowych indywiduów. Pewnego dnia 

Mikołajek dowiaduje się, że jego mama jest w ciąży. Porusza to lawinę niesamowitych 

zdarzeń, które… 

 

• „The Meg’’ - wielka inwestycja w bazę odkrywczą pośrodku niczego, która ma 

potwierdzić teorię o drugim dnie oceanu.  Gdy załodze w końcu udaje się udowodnić 

niewiarygodną teorię, spotykają ich niemałe (w sensie dosłownym), problemy. 

Okazuje się, że największy w historii świata rekin, którego uznano za wyginiętego 

tysiące lat temu, żyje właśnie na drugim niezbadanym dnie. 

 

• „Avengers end game’’ - nie mogło tu zabraknąć filmu wyprodukowanego w stajni 

Marvela. Najnowsza część opowieści jest o niesamowitych bohaterac, jest idealną 

propozycją dla fanów filmów akcji. Pomimo śmierci jednego z głównych bohaterów, 

film jak zawsze kończy się szczęśliwie. 

 

• „Paddington 2’’- druga część przygód wesołego misia to dobra propozycja 

szczególnie dla młodszych widzów. Tym razem wielbiciel marmolady niewinnie 

posądzony, trafił do więzienia za rzekomą kradzież książki, którą tak naprawdę chciał 

kupić. Z czasem okazuje się, że w książce ukryta jest mapa londyńskiego skarbu, 

którego poszukuje czarny charakter filmu. 

 
Jan Szerląg 
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Nasze top 10… sposób na nudę… 
                      Muzyka…

 

Wiele osób umila sobie czas swoją ulubioną muzyką szczególnie podczas kwarantanny. Ale 

czasami zdarzy się problem, nie wiemy jaki album wybrać. W tym zestawieniu postaram 

się wymienić 10 różnorodnych albumów muzycznych, które mogą się przydać właśnie w 

takiej sytuacji. 

 

• BREAKOUT ‘’Blues’’- wydany został w roku 1971 roku i uważany jest za szczytowe 

osiągnięcie grupy. Na sukces płyty, obok muzyków złożyła się współpraca „duetu” 

Tadeusz Nalepa (muzyka) i Bogdan Loebl (teksty). Krążek zawiera utwory takie jak 

„Kiedy byłem małym chłopcem’’ czy (osobiście mój ulubiony) „Oni zaraz przyjdą tu”, 

które są słuchane z pokolenia na pokolenie.  

 

• Michael Jackson ‘’Bad’’ - wydane w 1987 roku Bad jest 7 albumem króla popu. 

Zawiera 11 utworów. Album w USA pokrył się ośmiokrotną platyną, a na całym 

świecie sprzedał się w ilości 45 milionów egzemplarzy.  

 

• KRÓL ‘’Nieumiarkowanie’’- to piąty album studyjny Błażeja Króla, wydany 13 

września 2019 roku przez art2 music. Płytę zapowiadał singiel „Te smaki i zapachy”, 

który doszedł do pierwszego miejsca w 1963 notowaniu listy przebojów Trójki. Album 

zadebiutował na 13 miejscu listy olis.  

 

• Kanye West „JESUS IS KING’’- ubiegłoroczny album Kanye, w którym artysta 

opowiada o swojej wierze. Do płyty dograli się tacy wykonawcy jak Kenny G, Ant 

Clemons czy Freed Hammond. Na krążek składa się 11 utworów, z których największy 

sukces odniósł „FollowGod”.  

 

• Dawid Podsiadło ‘’Małomiasteczkowy’’- wydany w 2018 roku trzeci album artysty 

nakładem Sony Music Entertainment Poland. Album sprzedał się w ilości 150 tys. 
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sztuk, co uczyniło go najczęściej sprzedającym się polskim albumem w 2018 i 2019 

roku. W 2019 wyszła reedycja albumu, na którym poza podstawowymi utworami 

znalazły się wersje akustyczne najpopularniejszych utworów oraz remixy z takimi 

muzykami jak PRO8L3M czy Pejzaż. 

 

• The Beatels „Abbey Road’’- jest to 11 album studyjny legendarnej angielskiej grupy 

The Beatles wydany 26 września 1969. To ostatnia wspólnie nagrana płyta zespołu, 

wydana jako przedostatnia, przed albumem „Let It Be”. Album ten posiada 

charakterystyczną okładkę, na której członkowie zespołu przechodzą przez przejście 

dla pieszych, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Poul McCartney nie postanowił 

ściągnąć obuwie, z czym wiążę się teoria spiskowa o jego rzekomej przedwczesnej 

śmierci. 

 

• Męskie granie orkiestra 2018 „Męskie granie 2018’’ - ósma edycja corocznej trasy 

koncertowej, podczas której artyści wykonują własne utwory jak i odtwarzają 

ikoniczne utwory polskiej muzyki. W edycji z przed dwóch lat wzięli udział tacy 

muzycy jak Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Kortez czy Katarzyna Nosowska. 

 

• Queen “Al Night At The Opera’’- album brytyjskiej grupy “Queen” wydany w 1975r. 

Płyta zawdzięcza swoją nazwę filmowi braci Marx, podobnie jak wydany rok później 

„A Day at the Races’’. Na albumie można znaleźć największy przebój legendarnej 

grupy ‘’Bohemian Rhapsody’’, który na platformie Spotiffy ma ponad miliard 

odsłuchań.  

• Fisz Emade Tworzywo „Radar’’- wydany 8 marca 2019 roku album zespołu 

alternatywno hip-hopowego stworzonego przez braci Bartosza „Fisza’’ i „Piotra 

Emade’’ Waglewskich. W tym albumie artyści inspirowali się muzyką lat 

osiemdziesiątych, jednocześnie opowiadając miłosne historie w trudnych, 

rozpolitykowanych i niepewnych czasach. 

 

• Nirvana „Nevermind’’- wydane w 1991r. przez Geffen Records Nevermind jest 

drugim albumem zespołu Nirvana. Pomimo niskich oczekiwań wobec tego albumu 

udało mu się osiągnąć niemały sukces. Sprzedał się on bowiem w ilości 10 milionów 

egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. W rankingu top 500 płyt 

wydawnictwa Rolling Stones album zajął 17  miejsce. 

 

Jan Szerlą
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Nasze top 10… sposób na nudę … 
                           Książki… 

 
 

„Pippi Pończoszanka” autorstwa słynnej szwedzkiej pisarki Astrid Lindrgen to fantastyczna książka dla 

dzieci. W sam raz do czytania przed snem. Opowiada ona o szalonych przygodach mieszkającej samotnie 

dziewięcioletniej Pippi oraz jej przyjaciół Tommy’ego i Anniki. Ich wygłupy i wybryki rozbawią nawet największego 

ponuraka. Ważną rolę w książce odgrywa także pewna mała małpka oraz koń mieszkający na werandzie. 

 

Kolejna książka Astrid Lindrgen, którą polecam młodym czytelnikom to „Dzieci z Bullerbyn”. Akcja 

rozgrywa się w malutkiej, szwedzkiej wiosce. Jej głównymi bohaterami są trzy dziewczynki i trzech chłopców, 

czyli…wszystkie dzieci mieszkające w Bullerbyn. Spędzają one ze sobą dużo czasu. Książka przedstawia ich 

codzienność. Życie w tak małej wiosce wcale nie musi być nudne. Wystarczy jedynie trochę wyobraźni i grono 

sprawdzonych przyjaciół. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak wytrzymać z braćmi, jak samodzielnie wyrwać zęba, czy też 

jak zachowa się nauczycielka, gdy uczniowie przyprowadzą do szkoły jagnię, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę. 

 

Astrid Lindrgen jest również autorką książki pod tytułem „Madika z Czerwcowego Wzgóra”. Jest to 

pierwsza z dwóch części opowieści o przygodach siedmioletniej Madiki oraz jej młodszej siostry Elisabet. Dziewczynki 

starają się być grzeczne, ale nie zawsze się im to udaje. Do głowy często przychodzą im niesamowite pomysły. 

Postanawiają, więc sprawdzić, jak się skacze z parasolem z dachu drewutni, jak również czy w pralni sąsiadów 

mieszkają duchy. Mimo, że czasami nieźle nabroją, wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców. Myślę, że i wy je 

polubicie. 

„Przygody Misia Kazimierza” to pierwsza część z serii książek autorstwa Pauliny Wilk. Jest to historia o 

niezwykłej przyjaźni młodej kobiety i małego, pluszowego Misia, uciekiniera ze sklepu z zabawkami. Kazimierz, dzięki 

swojej pomysłowości i wyobraźni, potrafi wyczarować jezioro w umywalce, zbudować statek kosmiczny z guzików, 

urządzić w kuchni rodeo czy stół zmienić w teatr. Z książki tej czytelnik dowie się, dlaczego nie warto się obrażać i co 

jest najważniejsze w przyjaźni. Polecam ją przede wszystkich najmłodszym dzieciom również ze względu na niezwykłe 

ilustracje Zosi Dzierżawskiej.  

 

„Jaga Czekolada i Baszta Czarownic” Agnieszki Mielech to książka, którą polecam przede wszystkim 

dziewczynom lubiącym fantastykę i magię. Główna bohaterka - Jagoda Nugat jest normalną nastolatką i wiedzie 

zwyczajne życie. Wszystko się zmienia, gdy do sąsiedztwa wprowadzają się nowe lokatorki – Mirella i Lukrecja. Jaga 
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zaprzyjaźnia się z nimi, nie podejrzewając, że są to czarodziejki z innego świata. W jakim celu opuściły one swoją 

krainę i co z tego wyniknie dowiecie się sięgając po tę książkę. Jeżeli się Wam ona spodoba, przeczytajcie również 

drugą część przygód Jagi. 

 

Kolejna pozycja, którą moim zdaniem warto przeczytać to „Lassie wróć!”. Jej autorem jest Eric Knight. 

Głównym bohaterem jest owczarek szkocki, wabiący się Lassie i jego dwunastoletni właściciel Joe. Wiodą spokojne 

życie w Yorkshire. Niestety po pewnym czasie, z powodu utraty pracy przez ojca chłopca, pies zostaje sprzedany i 

musi opuścić swój dotychczasowy dom. Zostaje wywieziony daleko na północ do posiadłości znajdującej się w górach 

Szkocji. Jednak bardzo tęskni za chłopcem i ucieka od nowych właścicieli. Po przeczytaniu książki dowiecie się jak 

skończy się wędrówka Lessie, czy Joe spotka jeszcze swojego pupila oraz poznacie siłę prawdziwej przyjaźni. 

 

„Bratki” autorstwa Eoin Colfer to według mnie książka idealna dla chłopców. Przebywanie przez 24 

godziny na dobę z czteroma braćmi może być trudne do wytrzymania. Jak sobie z tym poradzić? Dowiecie się tego od 

Willa. Opowiada on o swoich zmaganiach z rodzeństwem. Chociaż nie raz wpada w kłopoty przez swoich braci i tak 

nie wyobraża sobie życia bez nich. Zachęcam was do przeczytania tej historii. Uważajcie tylko, aby nie pęknąć ze 

śmiechu. 

Każdą osobę z poczuciem humoru zainteresuje zapewne seria książek o Mikołajku. Jej autorem jest René 

Goscinny, fantastycznymi ilustracjami wzbogacił ją zaś Jean-Jacques Sempé. Do gustu przypadły mi szczególnie 

„Nowe przygody Mikołajka”. Zaintrygowało mnie, że książka ta ukazała się po raz pierwszy prawie 30 lat po śmierci 

autora. Okazało się, że jego córka odnalazła niepublikowane wcześniej opowiadania i postanowiła je wydać. Tytułowy 

bohater to kilkuletni francuski chłopiec. Każde opowiadanie jest odrębną historią z życia jego rodziny i szkolnych 

przyjaciół. Często wpadają oni w różne tarapaty. Nawet krótka wizyta w biurze u taty czy domowe porządki mogą 

skończyć się katastrofą. Gwarantuję, że czytając tę książkę będziecie się świetnie bawić, przy okazji dowiecie się 

również na czym polega…  kwarantanna. 

Wokół nas żyją osoby, których wygląd znacznie różni się od ogółu. O jednej z nich opowiada książka 

„Cudowny chłopak” autorstwa Raquel Jaramillo Palacio. Jej główny bohater – August Pullman, ma zniekształconą 

twarz. Jego historia opowiedziana jest z punktu widzenia samego Augusta oraz pięciu osób z jego otoczenia. Chłopiec 

dopiero w wieku dziesięciu lat idzie po raz pierwszy do szkoły publicznej. Wcześniej ze względu na stan zdrowia był 

uczony w domu przez swoją mamę. Boi się, że w szkole zostanie wyśmiany i z nikim się nie zaprzyjaźni. Czy 

rzeczywiście tak się stanie? Aby się tego dowiedzieć musicie przeczytać tę książkę. Gorąco was do tego zachęcam. 

Książka ta mówi o tolerancji, empatii i wrażliwości na potrzeby innych. 

 

Na koniec polecam Wam jeszcze książkę o przyjaźni chłopca i lisa zatytułowaną „Pax”. Jej autorką jest Sara 

Pennypacker. Osierocone lisiątko zostaje znalezione w lesie przez młodego chłopaka – Petera. Zabiera on go do 

swojego domu, opiekuje się nim i po pewnym czasie nie wyobraża już sobie życia bez niego. Niestety nadchodzi 

wojna. Ojciec Petera wstępuje do wojska, więc chłopiec przeprowadza się do swojego dziadka. Starszy mężczyzna jest 

zmęczony życiem, potrzebuje spokoju i nie wyraża zgody na pobyt lisa w swoim domu. Peter zmuszony jest, więc 

zostawić swojego przyjaciela w lesie. Zwierzę nie jest jednak przystosowane do życia na wolności. Jak potoczą się jego 

losy? Jeśli chcielibyście się tego dowiedzieć, sięgnijcie po tę książkę. Naprawdę warto!!! 

Milena Ciąpała 
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Beczka śmiechu   
 

 Przychodzi Jasio do lekarza: 

- Co ci dolega? 

- A nic… Tylko ostatnio kuleję z matematyki. 

 

 Jasio stoi przed nauczycielem i płacze. 

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację chłopcze, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje 

regulamin… 

 

 - Tato, wiesz jaką mamy pobożną nauczycielkę w szkole? 

- ? 

- Jeśli tylko mnie o coś zapyta, a ja odpowiem, rozkłada ręce i mówi:  

,,O Boże…” 

 

 Pani Zofia zaczęła się odchudzać i po czterech tygodniach zrzuciła 

wagę… z siódmego piętra. 

 

 - Halo, sąsiedzie, czy rozwiązałeś już swojemu synowi zadanie  

z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A dasz odpisać? 

 

 Nauczycielka do Jasia: 

- Za karę napiszesz sto razy: ,,Pracę domową będę odrabiał 

samodzielnie”. A twój tata sto razy to podpisze! 

 

 Uczniowie podczas przerwy: 

- Nauczycielka z biologii przyłapała mnie na ściąganiu podczas kartkówki 

i wstawiła mi lufę… 

- Jak to się stało?! 

- Zauważyła, jak liczyłem sobie żebra… 

 

Do zobaczenia po wakacjach!!! 


