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NASZ PATRON
W tym artykule chciałabym wam opowiedzieć o Orderze
Uśmiechu. Pomysł na to odznaczenie zrodził się w
1968r. w redakcji Kuriera Polskiego. Inspirację stanowił
wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki
dla dzieci Jacek i Agatka, w którym pisarka opowiedziała
o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod Warszawą.
Marzył on o tym, aby dzieci mogły przyznawać dorosłym
odznaczenia. Dziennikarze uznali, że to bardzo dobry
pomysł, żeby dzieci nagradzały dorosłych, więc
ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt orderu.
Wanda Chotomska dostała Order Uśmiechu w 1969 r.
Zasłużyła na to dzięki  swojej dobranocce pod tytułem
Jacek i Agatka. Poetka, jak i pozostali, którzy otrzymali to
odznaczenie, musiała wypić sok z cytryny, a potem
uśmiechnąć się.
Anna Lewandowska

W. Chotomska
.

Nasz redaktor Paweł Niedziela zajął I miejsce w
Bielańskim Konkursie dla  Młodych Poetów – „Bielany
moja mała ojczyzna”.
Gratulujemy!

Bielany
Statek do Młocin i Karuzela
Tak wyglądała warszawska niedziela.
Tam na Bielanach bawiła Warszawa,
Tutaj też kwitła szemrana sława
Obwiesiów warszawskich z dzieł Marka Hłaski...

Dziś tu już nie ma tamtej Warszawy,
Tych Starych Bielan, złej Piasków sławy.
Są wille, parki, osiedla zielone,
Metro, tramwaje, centra handlowe,
Wszystko dla wszystkich od razu gotowe...

Czy tak jest lepiej, zdrowiej, przyjemniej
Śmiem wątpić… i marzę, by karuzela,
Warszawska, Bielańska znów co niedziela
Kręciła się tutaj na mych Bielanach.
Słyszałem o takich Ratusza planach….
Paweł Niedziela

.

PRZYJEMNE SPĘDZANIE CZASU
W Warszawie można miło spędzić czas w Stacji
Grawitacji. Jest to park trampolin, ale oprócz tego wisi
nad nim park linowy, jest restauracja, prowadzone są
zajęcia z wiszenia na szarfach oraz znajdują się tam
ścianki wspinaczkowe. Za wejście na cały dzień na
wszystkie atrakcje trzeba zapłacić  100 zł. Stacja
Grawitacja znajduje się przy ul. Bohaterów Września 12 i
otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
22.00 i w weekend w godz.10.00-21.00. W restauracji
można zjeść sałatkę, napić się czegoś i zaczekać na
bawiące się dziecko.
Martyna Korycka 

Stacja Grawitacja

.
.

Paweł Niedziela

.
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Wywiady Julii Rogowskiej
Rozmowa z Panią Justyną Domańską - Balcerzyk - nauczycielką
wychowania fizycznego

-Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
-Mimo trudnych warunków pracy wciąż bardzo lubię uczyć.
-Czy w szkole lubiła Pani wychowanie fizyczne?
-Chodziłam do szkoły sportowej. W ciągu tygodnia miałam 9 godzin
wychowanie fizycznego i był to mój ulubiony przedmiot.
- Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
-Pracuję w szkole 12 lat.
-Jakiego sportowca lubi Pani najbardziej i dlaczego?
- Bardzo cenię Justynę Kowalczyk. Imponuje mi jej ciężką praca i wola
walki. Podziwiam ją za to, że daje z siebie wszystko.
-Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką?
-Tak, od dzieciństwa chciałam pracować jako nauczyciel wychowanie
fizycznego.

p. Justyna Domańska-Balcerzyk

Warto wiedzieć…
v  W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie słomianej kukły, czyli Marzanny. Obrzęd ten
dokonuje się pierwszego dnia wiosny. W czasach średniowiecznych uznawano jeden konkretny
dzień, który witał wiosnę i był to 21 marca. Lalka ze słomy ma symbolizować ponurą, zimową aurę,
którą żegnamy.
v  Szwajcarzy z kolei zamiast Marzanny mają bałwana, a zamiast wody - ogień. W Szwajcarii
koniec zimy celebruje się świętem Sechseläuten (znany także jako Böögg), podczas którego
rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się… bałwana. Co ciekawe, często dla
większego efektu, do wnętrza kukły wkłada się materiały wybuchowe. 
v Zgodnie z bułgarską tradycją, marzec jest miesiącem nadejścia wiosny. Już 1 marca i przez kilka
kolejnych dni Bułgarzy świętują odejście zimy. W 681 roku powstał zwyczaj Martenica, wedle
którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi włóczkowymi gałgankami. Kolor
czerwony symbolizuje krew i życie, natomiast biały - czystość i szczęście. Mają one formę laleczek,
pomponików, wstążeczek, plecionek, bransoletek itp.
v  Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje się pod koniec lutego lub na
początku marca. Święto rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się, żeby śpiewać i
tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg
polegający na wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą,
podobnie jak podczas polskiego śmigusa-dyngusa. Holi symbolizuje zwycięstwo dobra nad
złem i obchodzi się je m.in. w Indiach i Nepalu.
v  Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także w Australii. Nosi on nazwę Floriada i ma miejsce w
stolicy, czyli w Canberze. Z uwagi na to, że Australia znajduje się na południowej półkuli, wiosna
rozpoczyna się tam we wrześniu, wtedy kiedy my witamy jesień.
v  W Szkocji tradycja witania wiosny jest tak stara, że nikt nie pamięta jak do tego doszło i od
kiedy dokładnie istnieje. W Lanark, w pierwszy dzień marca dzieci biegają z papierowymi
kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski dzwon Kirk od zmierzchu do czasu, kiedy dzwon nie
wybije godziny 18:00.
v  Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica na festiwalu jajecznicy (tzw.
Cimburijada). Danie to jest szykowane na olbrzymich patelniach, a potem rozdawane za darmo
ludziom. Jajka stanowią symbol nowego życia, tak samo jak wiosna, która rozpoczyna nowy sezon.
Tradycja sięga kilkuset lat.
v  W Hiszpanii tradycją wiosenną jest Święto Ognia. Co roku w Walencji tworzone są rzeźby z
kartonu, plastiku, wosku i drewna. Wykonuje się je według projektów zawodowych artystów
plastyków. Płoną one na ulicach miasta w ostatnim dniu świąt, czyli 19 marca. Początki święta
w Walencji sięgają XVI wieku, kiedy to tutejsi cieśle postanowili uczcić swego patrona św.
Józefa, paląc konstrukcje tworzone z drewnianych odpadów.
v  Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii jest święto Hanami. Polega ono na podziwianiu
urody kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat.
Jakub Kleinszmidt

Wiosna
Wiosna, to pora roku radosna,
Wiosną, piękne kwiaty rosną.
Wiosną, od zieleni wszystko wokół się mieni.
Wiosną, zwierzęta się budzą i wcale nie
marudzą.
Wiosną, na spacery wyjeżdżają rowery.
Wiosną, ptaki śpiewają  i radość wszystkim
dają.
Wiosnę zatrzymać chcemy, tak bardzo jej
pragniemy!
Wiosno! Piękna panienko! Zajrzyj już w nasze
okienko!
Oliwia Szlama

Bielany
Nad Wisłą w lesie na skarpie
zakon w białej sutannie.
Z Bielan krakowskich przybyli,
nazwę Tę zaszczepili.
Rodzina ma stąd pochodzi,
tu się mój ojciec urodził.
Tu mieszkam, uczę się w szkole.
To miejsce od innych wolę.
Bielany - warszawska dzielnica
to świetne miejsce do życia.
W zasięgu ręki jest wszystko:
park, basen  oraz boisko.
Są ścieżki, obiekty sportowe,
korzystam z tego jak mogę .
Tu moje miejsce na ziemi,
wśród pięknej warszawskiej zieleni.
Julian Dołgało

.
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela. Zawirowanie.
Dni mijają mi szybko. Nie zdążyłam mrugnąć, a już minęła połowa roku szkolnego. Każdy z tych dni jest przepełniony śmiechem, radością i uśmiechem.
Z Collinem oraz resztą naszej „paczki” szkoła stają się przyjemniejsza. Nie przeszkadza mi brak kontaktu z dawnymi „przyjaciółmi”- to znaczy mówimy
sobie cześć i takie tam, ale to by było na tyle. Teraz mam takich prawdziwych, na których zawsze mogę liczyć. Codziennie rozmawiamy albo pisząc,
albo dzwoniąc do siebie. Dzisiaj po powrocie ze szkoły też czekam na taki właśnie telefon. Prędzej czy później dochodzi mnie dzwonek mojego telefonu.
Tyle, że to nie numer Collina ani Lily, ani Krystal – czy kogokolwiek, kogo się spodziewałam. Mimo to odbieram.
COLLIN
Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek znajdę takich prawdziwych przyjaciół, a tym bardziej w nowym miejscu, w nowej szkole, ale teraz znowu nadszedł
ten sam zwrot akcji, powtarzający się ciagle w tej książce, gdzie bohaterem jestem ja i wcale, ale to wcale nie jestem z tego zadowolony. Ani ze zwrotu
akcji, ani z bycia właśnie tym bohaterem. Nawet nie wiem, jak jej to przekazać. Poprosiłem mamę, żeby to zrobiła. Chociaż teraz myślę, że wolałbym to
zrobić sam. Tyle, że teraz już za późno, bo już słyszę wypowiedziane ciepłym, ale równocześnie coś ukrywającym głosem:
-  Miło cię słyszeć, Blair. Może moglibyśmy wpaść do ciebie i twoich rodziców jutro albo pojutrze?
Nie słyszę odpowiedzi, ale mogę się założyć, że nawet przez telefon można by było dostrzec niechęć wypisaną na twarzy Blair. Wiem, jak nienawidzi,
kiedy goście przychodzą do jej domu.  Mama kontynuuje rozmowę, a ja zastanawiam się, dlaczego to wszystko musi wygląć tak, a nie inaczej.
Chwilę później rozmowa się kończy i słyszę uderzenie odkładanej komórki na stole. Siedzę jeszcze na sofie gdzieś przez godzinę, znajdując się
pomiędzy “muszę odrobić lekcje”, a “nie chce mi się odrabiać lekcji, więc pooglądam telewizję”.  Przeskakuję kanały w telewizorze przez kolejne pół
godziny, gdy niespodziewanie ktoś opada na miejsce obok mnie z ciężkim westchnieniem. To pewnie mama albo tata.
-  Wyprowadzasz się? – jednak słyszę inny głos. Taki, którego się nie spodziewałem.
-  Cześć Blair. 
-  Odpowiesz na moje pytanie czy nie? – Jaka ona niecierpliwa.
-  Yyy… Tak. – odpowiadam niepewnie, czekając na jakąkolwiek reakcję. Jednak ona nie następuje. Blair po prostu siedzi i milczy, a z wyrazu jej twarzy
nie da się nic wyczytać. – Za tydzień.
-  Aha – Tylko aha ?! – Ale będziemy jeszcze czasami rozmawiać?
-  Jasne, że tak – podarowuję jej blady uśmiech, a ona odwdzięcza się tym samym.
Emilia Ocalewicz

Pupil 5
- Alu gdzie jesteś? – zawołała mama z kuchni.
- Odrabiam lekcje i uczę się do kartkówki – odparła, jak gdyby nigdy nic.
Kobieta roześmiała się i poszła do pokoju córki.
- TY SIĘ UCZYSZ W SOBOTĘ RANO? Chyba muszę zrobić ci zdjęcie. No nie wierzę! - śmiała się mama - Pokłóciłaś się z Basią, tak?
- Nie … No trochę…Może…- Ala odwróciła wzrok.
- O co znowu?- zapytała mama, ukrywając uśmiech.
- Bo… - zawiesiła głos, a potem jednym tchem wykrzyknęła - dzisiaj wracała ze szkoły z Julką, jakby mnie nie znała i jeszcze oznajmiła mi, że w
weekend idą razem na zakupy, chociaż wcześniej umawiała się ze mną.
- Rozumiem cię, ale ona może wracać również z innymi koleżankami, chociaż rzeczywiście nie była wobec ciebie lojalna. Mam pomysł! Może oderwiesz
się od tej nauki, bo myślę, że i tak niewiele wejdzie ci dzisiaj do głowy i pójdziemy wcześniej do schroniska. Co ty NA TO? – zaproponowała mama, jakby
czytała córce w myślach.
Kwadrans później Ala wysiadała już z samochodu. Szybko pobiegła do klatki swojego ulubieńca, ale zobaczyła tam jakąś dziewczynę, która trzymała
Ronalda na rękach i rozmawiała z wolontariuszką. Ta kiedy ją zobaczyła, ucieszyła się na jej widok i  powiedziała:
- Witaj Alu! To jest Zuzia, która bardzo chciałaby przygarnąć tego kundelka. Ala nie wierzyła własnym uszom. Zrobiło jej się bardzo smutno. Zrozpaczona
pobiegła do mamy i opowiedziała jej o wszystkim. Kiedy Ala wróciła do Ronalda, dziewczyny już tam nie było. Pogłaskała pieska i powiedziała:
- Nie martw się, nikomu cię nie oddam…
Maria Królikowska

Recenzja Książki 
Ostatnio przeczytałem książkę pt. ,, Skarb w Srebrnym Jeziorze’’ autorstwa Karola Maya. Powieść niemieckiego autora napisana w formule westernu
przenosi nas w realia Dzikiego Zachodu drugiej poł. XIX w. Jest to opowieść o Apaczu Winnetou i jego białych przyjaciołach (Old Firehand, Old
Shatterhand), którzy wyruszają w poszukiwaniu mitycznego skarbu Srebrnego Jeziora. Szybko jednak okazuje się, że na podobny pomysł wpadł
samozwańczy pułkownik Kornel Brinkley i jego banda złoczyńców. Rywalizacja między nimi zaczyna narastać, a Czerwony Kornel (pseudonim
Brinkley’a) nie waha się użyć wszelkich podstępów, aby zatrzymać przeciwników. Tym bardziej, że do akcji przyłączają się jeszcze Indianie z plemion
Osedżów i Utah.
Akcja książki jest zajmująca, wartka oraz pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Bohaterowie powieści są jednoznaczni i wyraziści. Nie ma wątpliwości,
kto jest postacią pozytywną, a kto „czarnym charakterem”. 
Jest to naprawdę świetna lektura, którą mogę polecić nie tylko miłośnikom westernu.
Paweł Niedziela
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Z ŻYCIA SZKOŁY
WALENTYNKI
14 lutego tradycyjnie obchodziliśmy w szkole WALENTYNKI. Uczniowie ze wszystkich klas pisali  „miłosne” liściki, które uprzednio wrzucali do pięknie
ozdobionych przez dziewczynki z kl. 3e pudełek. Nina Hermanowska z kl. 7b oraz Antek Bulenda z kl. 7c zajęli się roznoszeniem poczty. Wiele
walentynek zostało wykonanych wyjątkowo estetycznie i kolorowo. Niektórzy pokusili się o napisanie wiersza. Mam nadzieję, że tegoroczne walentynki
każdy zapamięta na długo.
Zuzanna Krzyszczuk 

KĄCIK SPORTOWCA
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Właśnie zakończyły się XXIII zimowe Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy olimpiada zimowa odbyła się we Francji w miejscowości Chamonix w 1924 r.
Tegoroczne Zimowe Igrzyska rozgrywały się w Korei Południowej w PjongChangu.
W pierwszych Zimowych Igrzyskach udział wzięło 16 reprezentacji, w tym składająca się z 7 sportowców reprezentacja Polski. Zawodnicy startowali
wtedy w 16 konkurencjach. Na kolejnych igrzyskach w Szwajcarii pojawiło się już 25 reprezentacji. W 1964 r. w Innsbrucku po raz pierwszy w historii
pojawiło się ponad tysiąc zawodników i zawodniczek oraz 36 reprezentacji. 20 lat później w Sarajewie wystąpiło już 49 drużyn. W 1998 r. w Nagano liczba
uczestników przekroczyła 2 tysiące, liczba konkurencji była 4 razy większa niż podczas pierwszych igrzysk. Na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w
PjongChang zakwalifikowali się reprezentanci 92 państw oraz sportowcy z Rosji występujący pod flagą olimpijską. Zawodnicy rywalizowali w 102
konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych. Najważniejsze konkurencje to: skoki narciarskie, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, hokej na lodzie,
snowboarding, saneczkarstwo, bobsleje, curling, narciarstwo alpejskie i biegi narciarskie.
Myślę, że najbardziej udane igrzyska dla Polaków to te w Soczi w 2014 r., wzięło w nich udział 59 polskich sportowców, którzy zdobyli 6 medali - 4 złote, 1
srebrny i 1 brązowy. Podczas tegorocznej olimpiady Polacy znaleźli się tylko dwa razy na podium. Oczywiście największe osiągnięcia, jeśli chodzi o
Polaków, należały do skoczków narciarskich. Kamil Stoch na dużej skoczni zdobył złoto, a podczas treningów ustalił nowy rekord skoczni. Drużynowo
polscy skoczkowie do końca walczyli o srebro z Niemcami, lecz zadecydowały ostatnie skoki Wellingera oraz Stocha i Polacy skończyli na 3 miejscu. Na
pierwszym byli Norwedzy, którzy mieli ponad 20 punktową przewagę nad drugimi Niemcami. Przez jakiś czas w sztafetowym konkursie biathlonowym
prowadziły Polki, lecz nie udało im się zdobyć nawet brązowego medalu. Ostatecznie reprezentacja Polski zajęła 21. miejsce w klasyfikacji punktowej
Igrzysk Olimpijskich w PjongCzang. Następne Zimowe Igrzyska odbędą się za 4 lata w Chinach w Pekinie.  Może wtedy Polska drużyna będzie miała
więcej szczęścia…
Mateusz Laskowski

Liściki

Poczta Walentynkowa

Walentynki

Rękodzieło 3e

A. Pawlik

A. Pawlik

A. Pawlik

A. Pawlk
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RECENZJA FILMU
 ”Cudowny chłopak” reż. Stephen Chbosky
Dwa tygodnie temu wybrałem się z klasą na film pt. „Cudowny chłopak”.
Miałem wobec niego duże oczekiwania i nie zawiodłem się - film okazał
się bardzo dobry.
Obraz ten przedstawia historię 10-letniego Auggiego, który ma
zdeformowaną twarz. Chłopiec urodził się chory w wyniku konfliktu
genetycznego rodziców. Bohater ukrywa swoje blizny pod hełmem
astronauty. W swoim życiu przeszedł 27 operacji plastycznych.
Spotykamy go, gdy od nowego roku szkolnego wybiera się do szkoły. Ma
być to dla niego nowe doświadczenie, bo wcześniej był uczony w domu
przez mamę. I rzeczywiście jest bardziej traumatyczne niż wesołe.
Film jest o tyle ciekawy, że na historię chłopca spoglądamy z
perspektywy różnych osób. Na przykład z punktu widzenia mamy
chłopca, która naukową karierę poświęciła wychowaniu syna.
Spoglądamy również z perspektyw kolegów z klasy czy siostry. Więcej
się dowiecie kiedy wybierzecie się na ten film do kina.
W filmie występują znani aktorzy, którzy występowali w niejednej świetnej
produkcji. Na ekranie m.in. Julia Roberts (mama Auggiego), która
wystąpiła w takich filmach jak „Pretty Woman” czy „Nothing Hill”. Możemy
w nim również zobaczyć Owena Wilsona (tata Auggiego), znanego z
takich filmów jak „O północy w Paryżu” czy „Noc w muzeum”. To
powoduje, że gra aktorska stoi na wysokim poziomie. Również tytułowy
„cudowny chłopiec” (gra go Jacob Tremblay) nie odstaje od reszty i jest
bardzo autentyczny.
Moim zdaniem ten film był niezwykle ciepły, mądry i być może nawet
inspirujący. Jego przesłanie jest jasne i brzmi: największe piękno ukryte
jest pod maską. Bardzo spodobało mi się to, że reżyser ukazał dramat
chłopca z różnych perspektyw. Zdecydowanie mogę polecić ten film na
niedzielny wieczór.
Julian Dołgało

KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
Netykieta
Internet to nie jest miejsce bezprawia, gdzie wszystko jest określane
przez jego użytkowników, lecz panują w nim zasady, których
przestrzeganie jest prawdziwą cnotą. Zasady netykiety niczym nie różnią
się od reguł w realnym życiu, lecz o wiele mniej ludzi ich przestrzega. W
Internecie nikt nie wie, kim tak naprawdę jesteśmy i niektórzy czują się
wobec tego bezkarni.

Najważniejsze zasady netykiety:
1.Nigdy nie wysyłaj obraźliwych wiadomości.
2.Nie podawaj hasła do żadnego z Twoich kont.
3.Nie umieszczaj nielegalnych informacji.
4.Nie używaj wulgaryzmów.
5.Nie rozpowszechniaj wirusów.
6.Nie zakłócaj pracy innych użytkowników (np. spamując).
7.Nie umawiaj się ani nie pisz do obcych (bez zgody rodzica lub
opiekuna).
8.Czytaj regulaminy.
9.Jeśli coś Cię zaniepokoi, mów opiekunom lub zgłoś to administracji
strony, grupy itp.
10.Nigdy nie umieszczaj nielegalnych informacji (jak dane osobowe kolegi
lub niestosowne treści).

Pamiętajcie, w Internecie jest jak w realnym świecie, zanim coś
napiszecie do kogoś, odpowiecie na czyjeś pytanie, zapostujecie,
pomyślcie trzy razy, ponieważ przestrzegam Was, w Internecie nic
nie ginie.
Tomasz Strojnowski

KĄCIK MELOMANA
Gra na instrumencie. Czy warto?
Wiele osób zastanawia się nad nauką gry na instrumencie. Osoby te rozmyślają, czy taka
umiejętność jest przydatna i czy daje poczucie spełnienia oraz satysfakcji? Ja gram na pianinie,
dlatego postaram się odpowiedzieć na te pytania i jednocześnie przybliżyć możliwe formy nauki gry
na instrumencie.
Zacznijmy od tego, że nauka gry na instrumencie nie jest łatwa, ale może być przyjemna.
Najważniejsze jest dobranie odpowiedniego instrumentu, co najlepiej zrobić po konsultacji z
profesjonalnym muzykiem. Ja wybrałem pianino, ponieważ uważam, że daje ono wiele możliwości
rozwoju i doskonale przygotowuje do nauki na drugim a nawet trzecim dodatkowym instrumencie.
Jeżeli już wybraliście instrument, ważne jest podjęcie decyzji, czy chcecie się uczyć samej gry, czy
może wolicie zapisać się do szkoły muzycznej. Pamiętajcie, że pomiędzy tymi dwiema opcjami jest
spora różnica. W szkole muzycznej mamy też inne lekcje, jak np.: kształcenie słuchu, rytmika czy
chór. Trzeba też zdawać tam sprawdziany i egzaminy, co dla wielu może stanowić dodatkowe
obciążenie i powodować niepotrzebny stres.
Gdy jesteśmy już zapisani na zajęcia, ważne jest systematyczne ćwiczenie gry na instrumencie.
Tylko wtedy zobaczymy wyniki naszej pracy i poczujemy prawdziwą satysfakcję z nauki.
Dobrze, ale co jeszcze daje nam umiejętność gry na instrumencie?
Po pierwsze, jak już napisałem - ogromną satysfakcję i przyjemność. Po drugie, wpływa pozytywnie
na naszą pamięć, zdolności językowe i sprawności manualne. Poza tym, sama gra na instrumencie
jest rozrywką i daje radość nie tylko nam, ale i słuchaczom.
Mogę was zapewnić, że gdy będziecie mogli już dobrze grać na instrumencie, zobaczycie, jaką
przyjemność daje to wszystkim dookoła.
Warto jest uczyć się gry na instrumencie i gorąco to wszystkim polecam.
Antek Bulenda

Antoni Bulenda .
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Ciekawa Polska
Mikorowo – wioska kwiatów i ziół
Mikorowo (w języku kaszubskim Mikòrowò, z jęz. niem. Mickrow) jest małą kaszubską wioską położoną na granicy Pojezierza Bytowskiego i
Wysoczyzny Polanowskiej; nad Jeziorem Mikorowskim. W miejscowości tej rośnie okazały dąb „Wojsław” – pomnik przyrody, z którym związana jest
legenda o Wojsławie, rycerzu i woju z okresu przed powstawaniem państwa polskiego. Wojsław zginął w walce, a na jego mogile wyrósł okazały dąb.
W Mikorowie znajduje się ciekawy „Ogród sensoryczny”, który powstał dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej. Znajdują się w nim rzeźby okolicznych
artystów, które związane są z legendą o Wojsławie, liczne kwiaty i zioła z okolicznych pól i łąk oraz miejsce do zabawy dla dzieci. Poza tym w Mikorowie
mieści się zabytkowy kościół p.w. św. Kazimierza, o typie zabudowy szachulcowej (tzw. pruski mur) z XVIII w.
Okolice Mikorowa charakteryzują się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Sama miejscowość położona jest w obniżeniu, otoczona lasami i jeziorami, stąd ma
specyficzne warunki klimatyczne. Burze w tej miejscowości czasami trwają nawet pół dnia.
Mikorowo jest cichą miejscowością, w której można odpocząć o każdej porze roku. Latem można skorzystać z jeziora, ale także wybrać się na zbiór
jagód i grzybów, w które obfitują okoliczne lasy. Zimą z kolei można pojeździć na nartach – biegówkach po okolicznych lasach i na sankach z licznych
pagórków. Wioska słynie z bogactwa kwiatów w ogrodach oraz ziół polnych i łąkowych.
Artur Braun 

Zabytkowy kościół Rzeźba Wojsława

Mikorowo Ogród sensoryczny
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