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WAŻNE  
TEMATY: 

 
-Wywiad z panią 
Moniką Rybką  
hodowczynią kotów 
rasy maine coon. 
 
-Zapraszamy   
do lektury powieści: 
„Strażnicy” cz.2 
autorstwa naszej 
redakcyjnej kole-
żanki Zuzy  

 
 

W  T Y M  N U M E R Z E :  

  Karki z tradycją 2 

Samorząd 2 

Ciekawe miejsca 3 

Wywiad gigant 5 

Przeczytaj 9 

Strażnicy cz.2 11 

Pomysł na prezent 13 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

Magia świąt to dziecięca wiara  

w Świętego Mikołaja,  

spokojna rozmowa  

z bliskimi przy kominku,  

rozleniwiony telefon,  

zaspany budzik i śnieg,  

który nie jest utrapieniem  

w ten cudowny czas ...  
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ANDRZEJKI 
Uczniowie klas 7 i 8 
przygotowali wróżby 
skierowane do rówieśni-
ków i młodszych kole-
gów. W trakcie przerw 
można było poznać swoją 
przyszłość na stoisku ob-
ok sali 34. Niektóre prze-
powiednie przyniosły 
wiele śmiechu i zabawy. 

Ta inicjatywa wniosła tro-
chę rozrywki do codzienno-
ści w naszej szkole.  

MIKOŁAJKI 
W dniu 5 i 6 grudnia     

w naszej szkole odbyły się miko-
łajki. W czwartek została zorga-
nizowana mikołajkowa gra tere-
nowa dla klas 4-8. Uczniowie 
wspaniałe radzili sobie z prze-
szkodami. Najlepsza okazała się 

klasa 7A, ser-
decznie gratulu-
jemy. W piątek 
przyszedł czas 
na odwiedziny 
mikołaja. Przy 
pomocy klas 
siódmych i ósmych spotkał się on 
z dziećmi z całej szkoły. Wszy-
scy zakończyliśmy ten tydzień w 
wyjątkowo świątecznym nastro-
ju… 

Karolina Korenik 

 Dzieci z naszej szkoły 
przygotowały po raz 
trzeci ŚWIĄTECZNE 
KARTKI Z TRADY-
CJĄ. Wykonana wła-
snoręcznie kartka jest 
miłą niespodzianką        
i ozdobą, która posta-
wiona koło choinki 
przez długi czas przypo-
mina o tych, którzy ją 
wysłali. W tym roku 
prawdziwe dzieła sztuki 
powstawały podczas 
lekcji plastyki, zajęć      

z wychowawcami i w zaci-
szu domowym.  
Wręczyliśmy nasze kartki 
oraz upieczone własnoręcz-
nie pierniczki pracownikom 
Urzędu Miasta Kętrzyn. 
Niezwykle ciepło i  z sym-
patią nasze dzieci zostały 
przyjęte przez zastępcę bur-
mistrza pana Macieja Wró-
bla oraz Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Spraw Spo-
łecznych panią Darię Zecer. 
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej klasa 2a wręczała 

kartki uczestnikom „XVI 
Kętrzyńskiego Mikołajkowe-
go Czytania”. Nie zabrakło 
naszych kartek również       
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kętrzynie i 
w siedzibie Sta-
rostwa Powiato-
wego w Kętrzy-
nie.  
 

JEDYNKOWE KARTKI Z TRADYCJĄ 

 

Dnia 6 grudnia 2019 roku 
odbyły się w mojej klasie 
mikołajki. Wszyscy tego 
dnia mieli świąteczne 
akcesoria na głowie,        
a niektórzy założyli na-
wet mikołajkowe ubran-
ka. Tego dnia podczas 
języka polskiego rysowa-
liśmy mikołaja, choinki 
oraz bałwanki, aby ude-
korować rysunkami naszą 
klasę. Nagle ktoś zapukał 
do drzwi i weszły do na-

szej sali elfy z.... tak, ze 
świętym mikołajem! Mi-
kołaj dźwigał ciężki worek 
z prezentami. Zapytał, czy 
byliśmy grzeczni. Co to za 
pytanie? - zdziwiła się kla-
sa. Oczywiście, że tak - 
krzyknęli wszyscy. Nasz 
gość rozdał nam prezenty. 
Były to pierniczki z naszy-
mi imionami oraz lukro-
wym wizerunkiem Miko-
łaja. Bardzo nam smako-
wały. Jeden z elfów zrobił 

nam pamiątkowe zdjęcie. 
Pani dała elfom i mikołajo-
wi po słodkiej niespodzian-
ce, aby mieli siłę dalej roz-
nosić prezenty. I tak się 
pożegnaliśmy z naszymi 
gośćmi. Dobrze, że niedłu-
go będą święta. Może mi-
kołaj znów nas odwiedzi. 
Igor Malinowski (z małą po-
mocą p. Edyty) 

KLASOWE MIKOŁAJKI 
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pierwszego dnia adwen-
tu do Wigilii Bożego 
Narodzenia.                                                                                                                  
Roraty – msze święte ku 
czci Maryi, na pamiątkę 
przyjęcia nowiny od Ar-
chanioła Gabriela zwia-
stującego, iż zostanie 
Matką Syna Bożego.                                                              
Roratka – świeca prze-
wiązana białą lub niebie-
ską wstążką, zapalana w 
czasie mszy św. rorat-
niej. Jest symbolem Ma-
ryi.                                                                                            
Lampion adwentowy – 
jest to rodzaj lampki, 
której ścianki przypomi-
nają gotyckie witraże     

z symbolami chrześci-
jańskimi lub scenami 
biblijnymi. Wewnątrz 
lampionu umieszcza 
się świece. 
Lampiona-
mi oświetla 
się pierw-
szą część 
mszy świę-
tej rorat-
niej. Jest 
symbolem 
przypowie-
ści Jezusa    o roztrop-
nych pannach    i goto-
wości na powtórne 
przyjście Pana Jezusa. 

 

 

Adwent to czas radosnego 
oczekiwania na święta Bo-
żego Narodzenia. Wraz z 
symbolami i tradycjami 
przybliża nas do tajemnicy 
Narodzenia Pana Jezusa.                                      
Wieniec adwentowy – skła-
da się z gałązek choinki, na 
których umieszcza się 4 
świece, symbolizujące 4 
niedziele adwentu. Co nie-
dzielę zapala się kolejną 
świecę. Pierwsza świeca 
jest świecą pokoju, druga 
wiary, trzecia miłości, 
czwarta nadziei.                                      
Kalendarz adwentowy – 
służy do odliczania dni od 

 
MARTYNA 
JUREWICZ 

CIEKAWE MIEJSCA—LIDZBARK WARMIŃSKI 

 Jedną z moich pasji są 
podróże. Uwielbiam 
wyjazdy nad nasze ma-
zurskie jeziora, ale bar-
dzo lubię też zwiedzać 
ciekawe zabytki różnych 
miast. Kilka razy byłam  
w Lidzbarku 
Warmińskim. 
Jest to piękna miejsco-
wość położona w woje-
wództwie warmińsko-
mazurskim  nad rzeką 

Łyną.  
Do dzisiaj zachowały się 
tam wspaniałe zabytki.  Są 
to pamiątki bogatej prze-
szłości miasta. Jedną  z 
nich  jest gotycki zamek 
biskupów warmińskich 
będący pomnikiem 
narodowym.                              
Warto tez zobaczyć XIV-
wieczny kościół oraz 
Wysoka Bramę, która jest  
jednym z elementów śred-
niowiecznych obwarowań 
miejskich. Bardzo 
ciekawym miejscem jest 
również odnowiona w 
ostatnich latach Oranżeria 
Kultury Ignacego 

Krasickiego.  Znajduje się   
w niej bogata biblioteka                    
z  pięknie ilustrowanymi 
książkami. Jest to też 
miejsce, ważnych 
spotkań, koncertów              
i wystaw. Miałam 
tam okazję oglądać 
między innymi 
własnoręcznie 
wykonane z 
włóczki przesym-
patyczne smoki, psiaki i 
kociaki prezentowane na 
wystawie „Między bajki 
włożyć”.   
Zwiedzanie zabytków tego 
miasta to wiele pięknych 
przeżyć i wspaniałych atra-
kcji. 
 

 
MARTYNA 
JUREWICZ 
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   - 
Dzień dobry, witamy ser-
decznie w naszej gazetce. 
Przedstawiam panią Moni-
kę Rybkę, hodowcę (czy 
hodowczynię???) kotów 
rasy maine coon. 
- …. Dzień dobry, Milenko, 
bardzo dziękuję za 
zaproszenie. Jest mi bardzo 
miło, że mogę udzielić 
wywiadu dla gazetki. Jeśli 
chodzi o formę zwracania 
się, to raczej hodowczynię.  
 
- Czy może nam Pani 
powiedzieć, skąd wziął się 
pomysł na prowadzenie 
hodowli? 
-To nie było tak że od razu 
planowałam założenie 
hodowli. Chciałam mieć po 
prostu kota przyjaciela w 
domu, bo nie wyobrażałam 
sobie życia bez kota. Na 
początku kupiłam jedną 
kotkę, potem drugą, żeby nie 
było jednej smutno, po-
nieważ  wszyscy mi powtar-
zali, że maine coony nie są 
samotnikami i kochają to-
warzystwo innego kota. I 
wtedy narodziła się myśl, że 
cudownie by było mieć małe 
kociaki, opiekować się nimi, 
patrzeć, jak rosną i móc 
uczestniczyć w ich życiu. 
Więc narodził się pomysł, 
żeby spełnić marzenia i 
założyć hodowlę. I tak się 
stało, zarejestrowałam 
hodowlę i znalazłam 
cudownego  męża kocura 
Phoenixa, dla moich dwóch 
dziewczyn. I tak się zaczęła 
moja przygoda z 
hodowaniem najcudown-
iejszych kotów na świecie. 

Hodowla  jest więc  wynikiem 
olbrzymiej miłości, jaką 
darzymy koty. 
 
- Dlaczego wybrała pani koty, 
a nie psy? 
-Jestem kociarą od urodzenia, w 
moim rodzinnym domu zawsze 
były koty, więc nie wyobrażałam 
sobie życia bez kotów. 
Oczywiście były również i psy 
które bardzo kocham, ale myślę 
że więcej łączy mnie z kotami. 
Moje cechy charakteru i kota są 
bardzo podobne. Przyjaźń z ko-
tem opiera się bowiem na 
obopólnym poszanowaniem 
wolności. To indywidualiści, 
którzy kochają całym sercem, 
ale tylko wtedy, kiedy się na te 
miłość zasłuży.  Ponadto mam 
takie ulubione powiedzenie, że „ 
dom bez kota to tylko 
mieszkanie…” 
 
- Dlaczego wybrała pani wła-
śnie tę rasę, a nie inną? 
-Długo się zastanawialiśmy z 
mężem, jakiej rasy chcielibyśmy 
kota, z początku myśleliśmy o 
norweskim leśnym, jednak po 
pierwszej wizycie na wystawie 
kotów rasowych i poznaniu 
osobiście kotów tej rasy od razu 
moje serce zabiło do maine 
coona. Urzekła mnie w nich ich 
inteligencja, wdzięk i charakter. 
Od razu wiedziałam, że to jest 
rasa, która skradła moje serce. 
- Skąd wzięła się nazwa ho-
dowli Nice Coon? 
-Szczerze mówiąc długo nad tym 
myślałam,  chciałam żeby nazwa 
hodowli odzwierciedlała charak-
ter kotów i żeby była prawdzi-
wa . Stąd połączenie „Nice”- 
miły z członem nazwy „coon”, 
które odnosi się do popularnej 
teorii, że są one wynikiem 
skrzyżowania kota domowego z 
szopem praczem (ang. racoon, 
popularnie coon). Chociaż 
pręgowany maine coon ze 
swoim pełnym ogonem wygląda 
jak szop pracz, połączenie takie 
genetycznie byłoby niemożliwe. 

Jest to rasa naturalna z niczym nie 
krzyżowana. I tak powstała nazwa 
hodowli. 
 
-Jak długo ją pani prowadzi? 
-Pierwsza kotka trafiła do nas w 
2007 roku, jednak hodowla została 
zarejestrowana w 
2008 roku, czyli już 
11 lat  
 
-Ile kotków przy-
szło na świat w 
Pani hodowli? 
-troszkę przyszło, 
jeśli dobrze pamię-
tam to 108 kocia-
ków przyszło na 
świat w mojej 
hodowli od 2009 
roku, a wszystkich miotów było 
25. 
- Czy wszystkie je pani pamięta? 
-Przyznam szczerze, że pamiętam 
każdego kociaka urodzonego u 
mnie, ponieważ każdy czymś się 
zawsze wyróżniał i był jedyny w 
swoim rodzaju. Nawet imiona 
pamiętam. Maine coony to dla 
mnie naturalne piękno i godna pod-
ziwu współpraca z człowiekiem, z 
której rodzi się więź i szacunek, 
tego nie można zapomnieć. Mają 
również wyjątkowy charakter. Przy 
swojej posturze (ponieważ są to 
największe koty domowe) i og-
romnej sile fizycznej potrafią być 
niebywale czułe i delikatne. Nie 
wyobrażam sobie żeby ich 
wszystkich nie pamiętać. 

Wywiad z hodowcą kotów 

 
MILENA 

 KWIATKOWSKA 
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ZWIERZYNIEC 

Pani Monika Rybka 
hodowla kotów rasy maine coon 

Nice Coon  
z Nowego Dworu Mazowieckiego 

SIGMA  z hodowli  
Nice Coon 

(kotek Milenki 4 tyg.) 
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  -Jak wybiera pani imiona? 
-Imię musi mi zawsze pasować 
do kociaka, do jego charakteru, 
jakiś cech, którymi się 
wyróżnia, lub do zachowania.  
Dlatego pamiętam wszystkie 
imiona kociaków, gdyż nie są to 
imiona tzw. kopiuj wklej z In-
ternetu. Oprócz tego, w mojej 
Federacji Felinologicznej 
przyjęta jest zasada, że 
obowiązuje nadawanie imion 
według liter alfabetu, tzn. każdy 
kolejny miot jest na kolejną 
literę. Oczywiście hodowca ma 
możliwość pomijania 
niektórych liter alfabetu. 
 
- W jakich kolorach rodzi się 
ich najwięcej i od czego to 
zależy? 
-Kolor kociąt uzależniony jest 
od koloru rodziców kociąt,        
a dalej to już uwarunkowania 
genetyczne. W mojej hodowli 
najwięcej rodzi się kociaków w 
kolorach takich jak: kotki 
najczęściej są w kolorze 
szylkretowym.  Jako 
ciekawostkę dodam, że            
w niektórych kulturach np. w 
Japonii koty o tym umaszczeniu 
uznaje się za przynoszące 
szczęście )  jednak bardzo, bar-
dzo  rzadko zdarza się, żeby w 
tym kolorze urodził się kocurek, 
(mniej więcej 1 na 3 tysiące 
urodzonych kotów 
szylkretowych to samiec) potem 
rude, kremowe, niebieskie, 
czarne (we wszystkich kolorach 
mogą występować pręgowania 
lub nie, to jest uzależnione od 
uwarunkowań genetycznych). 
Kocurki  rodzą się w podob-
nych kolorach: kremowy, rudy, 
niebieski, czarny. 
 
- Czy sama pani odbiera poro-
dy i czy zdarzają się jakieś 
trudności? 
-…..Tak, sama odbieram poro-
dy (często również mąż mi 
pomaga) od pierwszego miotu 
który się u mnie urodził. Na 
trudności przy porodzie zawsze 
trzeba być przygotowanym, 
(czasem się zdarzają) to sama 
natura, więc nigdy nic nie wi-
adomo, jednak moje dziewczyn-
ki (bo tak je nazywam) czyli 

kotki, bardzo ładnie rodzą swoje 
dzieci. Są bardzo spokojne i 
opanowane. Wynika to na 
pewno po części z ich charakte-
ru, ale myślę że w dużym 
stopniu również z tego, że mamy 
między sobą super relację, one 
ufają mi a ja im. Zawsze infor-
mują mnie że zbliża się poród     
i wiedzą że im  zawsze pomogę. 
Jak już kociaki pojawiają się na 
świecie to mama kocia jest         
z siebie bardzo dumna i szczęśli-
wa i nie można wtedy nie zau-
ważyć miłości, jaką darzy swoje 
dzieci. I ta wdzięczność w jej 
oczach, że ja uczestniczę razem 
z nią w tak ważnym wydarzeniu. 
Te porody jeszcze bardziej nas 
do siebie zbliżają. 
 
- Jak opiekuje się pani nowo 
narodzonymi kociaczkami? 
- Moje kotki są świetnymi ma-
musiami, bardzo troskliwymi i 
opiekuńczymi, więc super sobie 
radzą same ze swoimi dziećmi , 
jednak ja jestem zawsze 24 h na 
dobę z nimi i wszystko staram 
się mieć zawsze pod kontrolą. 
Zdarza się, że śpię z głową        
w  porodówce, szczególnie przez 
pierwsze dni po porodzie żeby 
pomóc maluszkom przyssać się 
do cycusia mamy, a mama jest 
wtedy spokojna i zadowolona. 
Dla kotki to wyjątkowo ważny    
i trudny też moment po 
porodzie. Kociaki nieraz są 
zagubione i niespokojne, co też 
stresuje kotkę. Czasem trzeba 
dokarmiać kociaki (co 2 
godziny) ponieważ kotka nie 
zawsze ma odpowiednią ilość 
pokarmu, szczególnie gdy urodzi 
w miocie 7-8 kociaków. Te 
pierwsze dni, tygodnie które 
poświęcam kociakom, są bardzo 
ważne również z punktu widzen-
ia socjalizacji. Ta cała uwaga, 
głaskanie, noszenie na rękach     
i miłość przekazana przez 
hodowcę w stosunku do ko-
ciaków ma ogromne znaczenie. 
W ten sposób budujemy charak-
ter kociaków i zaufanie do ludzi. 
Ponadto to sama przyjemność 
móc obserwować cały ten cykl 
rozwoju maluszków, ich 
pierwsze kroki, zabawy              
z rodzeństwem itd.. To są najcu-

downiejsze chwile jakie 
można sobie wyobrazić. I na-
wet jeśli pojawiają się jakieś 
trudności przy porodzie, stres, 
nieprzespane noce itd.. To te 
chwile spędzone z maluchami 
wszystko rekompensują. 
 
- Jak wybiera pani opieku-
nów? 
 
-To jest dość trudne i wymaga 
dużego wyczucia oraz zaufa-
nia swojemu szóste-
mu zmysłowi. Nie 
jest łatwo przyznam 
szczerze kupić u 
mnie kota, gdyż jest-
em bardzo wyma-
gającą osobą pod 
wieloma względami 
(np. opieki, bezpiec-
zeństwa, od-
powiedzialności) ale 
myślę że w tym 
pozytywnym sensie. Zawsze 
staram się wybierać od-
powiedzialnych opiekunów i 
świadomych, że posiadanie 
kota wiąże się z obowiązkami 
i wieloma wyrzeczeniami. 
Muszę mieć 100 % prze-
konania, że kociak ode mnie 
będzie bezpieczny w nowym 
domu, kochany, przez 
wszystkich akceptowany i że 
nie zabraknie mu niczego ró-
wnież opieki weterynaryjnej  
w razie potrzeby. Przyznam 
szczerze, że wielu osobom 
odmówiłam sprzedaży ko-
ciaka. Kociaki dla mnie są jak 
moje dzieci, wiec jeśli mam 
tylko cień wątpliwości, to nie 
decyduję się na taki czy inny 
nowy dom.  
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TIGER z hodowli  
Nice Coon 

(kotek Milenki 6 tyg.) 
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- Dlaczego właściwe wycho-
wanie kota od pierwszych 
dni życia jest takie ważne? 
-Każdy, kto marzy o kocie lub 
już go posiada, chciałby żeby 
właśnie jego kot był wyjątko-
wy pod wieloma względami, 
a w szczególności żeby był 
miłą przylepką. Charakter      
i zachowanie kotki 
oczywiście w dużej części 
dziedziczą po rodzicach, 
jednak bez właściwego 
wychowania i socjalizacji ze 
strony człowieka, nauczenia 
wielu zachowań i rzeczy, nie 
ma się co spodziewać że koci-
ak będzie super miłym 
przyjacielem. To hodowca 
swoim zaangażowaniem          
i całym czasem który 
poświęca kociakom, uczy je 
zaufania do ludzi, wpaja że 
noszenie na rękach czy 
głaskanie są miłymi 
czynnościami  itd.. Czym 
więcej czasu spędza się z ko-
ciakami, tym większymi 
pieszczochami potem się 
stają. Czyli jednym słowem, 
to co hodowca wdrukuje ko-
ciakowi w dzieciństwie, po-
tem procentuje w 
pozytywnym sensie w 
przyszłości. 
-Czy koty mają charaktery? 
-… Oczywiście że mają. Naj-
lepszym przykładem będzie 
Sigma i Tiger który mieszka 
w Twoim domu. Każde z nich 
jest inne, prawda ? Te różne 
charaktery widać już od 
pierwszych tygodni życia 
kociaków. Jeśli się poświęca 
tak dużo czasu kotom jak ja   
z moim mężem, to nie sposób 
nie zauważyć różnic charakte-
rów. Jedne są bardzo śmiałe 
inne nieśmiałe, łobuziaki        
i spokojne, bardziej 
przytulaśne i mniej. Tak 
naprawdę każdy kociak ma 
swój niepowtarzalny charak-
ter i może lubić inne zabawy i 
pieszczoty. Jedne same szu-
kają kontaktu z człowiekiem 
inne potrzebują trochę więcej 
czasu żeby zaufać… 
 
- Ostatnio w Niemczech od-
była się Światowa Wystawa 

Kotów Rasowych, na której 
kotka z Polski uznana została 
za najpiękniejszą na świecie. 
Wiem, że mieszka ona w Ol-
sztynie w hodowli, w której 
są siostry mojej Sigmy. To 
wielki sukces, czy pani koty 
też są utytułowane? 
- To oczywiście wielki 
zaszczyt dla hodowcy jak jego 
kot wygrywa na tak 
prestiżowej wystawie kotów,  
jak wystawa światowa, tym 
bardziej jest to miłe dla Pol-
skich hodowców gdy kot 
właśnie z Polski wygrywa. 
Faktycznie tak się złożyło, że 
na ostatniej wystawie świa-
towej w Niemczech wygrała 
kotka z Polski od mojej 
koleżanki z Olsztyna, która ma 
ode mnie dwie kotki. Jednak 
moje kotki nie są spokrewnione 
w żaden sposób z kotką która 
wygrała. Jeśli chodzi natomiast 
o moje koty, to faktycznie ró-
wnież są bardzo utytułowane    
i dla mnie jako dla hodowcy 
również jest to wielki sukces    
i wielka duma że mam tak 
wspaniałych przedstawicieli 
danej rasy. Ogromnym suk-
cesem jest prestiżowy tytuł jaki 
zdobył Phoenix na wystawie w 
2009 roku w Łodzi, czyli został 
Zwycięzcą Polski. Esmeralda,  
w 2010 roku zdobyła tytuł JW-
Junior Winner i tym samym 
była pierwsza kotką rasy maine 
coon w Polsce która zdobyła 
tak prestiżowy tytuł. Trzecią 
kotką w Polsce wśród rasy 
MCO która zdobyła ten sam 
tytuł JW rok później  jest Dalia 
urodzona w mojej hodowli, 
czyli  córka Esmeraldy. Oprócz 
tego Dalia ma najwyższy z 
możliwych tytułów czyli SC- 
Supreme Champion, DVM-
DISTINGUISHED VARIETY 
MERIT oraz DSM-
DISTINGUISHED SHOW 
MERIT, Esmeralda ma tytuł 
GIC-GRAND INTERNA-
TIONAL CHAMPION, DVM-
DISTINGUISHED VARIETY 
MERIT oraz DSM-
DISTINGUISHED SHOW 
MERIT, Phoenix 
ZWYCIĘZCA POLSKI 2009 
ROKU, SC-Supreme Champi-
on i DSM-DISTINGUISHED 
SHOW MERIT. Jestem bardzo 

dumna z tego, że udało mi się 
ciężką pracą, zaangażowaniem  
i miłością do kotów w taki 
sposób poprowadzić swoją 
hodowlę, aby zdobyły tak 
wysokie tytuły. 
 
-Czy każdy kot rasowy powi-
nien jeździć na wystawy? 
- Zaczęłabym od tego, że nie ma 
czegoś takiego jak „powinien”. 
Często hodowcy narzucają in-
nym hodowcom czy opiekunom 
kociaków, że np. powinni 
jeździć na wystawy z danym 
kotem. Według mnie, jest to 
niesprawiedliwe, żeby narzucać, 
że ktoś właśnie „powinien” 
jeździć z kotem na wystawy. 
Moim zdaniem, 
kot rasowy (bez 
względu na rasę) 
może jeździć na 
wystawę jeśli 
ma do tego 
predyspozycje. 
To hodowca 
powinien ocenić 
jaki kot ma 
charakter, jak 
znosi stres 
związany z podróżą, czy 
swobodnie czuje się w miejscu 
w którym jest dużo hałasu          
i wielu ludzi itd… Jeśli 
widzimy że kot jest wylu-
zowany, nie stresuje się i 
pięknie się prezentuje (a tego 
też hodowca musi kota 
nauczyć) to oczywiście można z 
kotem jeździć na wystawy i 
cieszyć się z osiągnięć wysta-
wowych  swoich pupili. Na 
początku trzeba sobie jednak 
zadać pytanie, czy kot jest 
oczywiście na tyle dobrym re-
prezentantem w swojej rasie   i 
czy ma szczególne cechy które 
go wyróżniają że warto go 
zaprezentować na wystawie 
kotów.  
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- Co jest najpiękniejsze       
w hodowli, a co jest najtrud-
niejsze? 
-Szczerze mówiąc to jest bar-
dzo trudne pytanie…
Najpiękniejsze w hodowli są 
te codzienne chwile spędzane 
z moimi kotami. Zaliczyć 
można do nich również poro-
dy kociaków, patrzenie           
i uczestniczenie w ich 
rozwoju przez okres około 4 
miesięcy od narodzin. Dla 
mnie osobiście najpiękniejsze 
jest również to, gdy otrzymu-
ję informacje od nowych 
opiekunów z pod-
ziękowaniami za to, że ot-
rzymali kociaka z cudownym 
charakterem i ich wypowiedzi 
że nie wyobrażają sobie bez 
niego życia. Wszystkie 
zdjęcia które przesyłają do 
mnie ludzie dzięki którym 
obserwuję cały rozwój ko-
ciaka od momentu opuszczen-
ia mojego domu do chwil jak 
już staje się dorosły. Widać 
wtedy że koty są szczęśliwe, 
zadbane i kochane. Ta cała 
relacja nowego opiekuna       
z kotem ode mnie jest dla 
mnie najcudowniejszym mo-
mentem jaki można sobie 
wyobrazić. To jest dla mnie 
najwyższa nagroda i sat-
ysfakcja z tego, że hodowla 
kotów może kogoś uszczęśli-
wić. Jeśli chodzi natomiast o 
to, co jest najtrudniejsze w 
hodowli ... Ehhhhh ... to na 
pewno  zachorowania kotów 
( co niestety zawsze się może 
zdarzyć)  odjazdy do nowego 
domu no i oczywiście mo-
ment odejścia kotów za tak 
zwany „tęczowy mostecz 
ek”… 
 
- Czy łatwo jest się rozstać  
z kociakiem, który jedzie do 
nowego domku? 
-To zależy od hodowcy… 
znam takich, niestety, którzy 
nie mają z tym problemu.  
Dla nich to po prostu sprzed-
aż kociaka i wzięcie za niego 
pieniędzy, czyli taka zwykła 
transakcja. Jest to bardzo 
przykre, niestety. Dla mnie 
jest to najtrudniejsza chyba 
chwila w prowadzeniu 

hodowli. I pomimo tego, że 
staram się wybrać jak najbar-
dziej odpowiedniego opiekuna    
i widzę że kocha kociaka od 
pierwszego wejrzenia i widzę 
również że kociak bardzo polu-
bił nowego opiekuna, to zawsze 
przeżywam to na swój sposób. 
Trudno mi się potem odnaleźć w 
domu, gdyż jeśli przez 4 
miesiące przebywa się cały czas 
z kociakami, śpi z nimi i uczest-
niczy w każdej czynności jaką 
robią, a potem następuje wyjazd 
do nowego domu, to zawsze jest 
to przykre. Pociesza mnie wtedy 
zawsze myśl, że będę przecież 
miała kontakt z nowym opiekun-
em, będzie wysyłał mi zdjęcia, 
filmiki itd. że zrobiłam wszystko 
co mogę, żeby kociak miał do-
bry dom. I tak się potem dzieje, 
że mam kontakt z nowym 
opiekunem i wiem że kociak jest 
szczęśliwy.  
-Jakie ma Pani plany hodowla-
ne? 
-Hmm…, niestety, moje plany 
hodowane nie zawsze pokrywają 
się z planami moich kotów. Ja 
mam swoje, a one mają swoje. 
W hodowli tak naprawdę nie da 
się wszystkiego zaplanować, ona 
żyje własnym życiem. Ale 
szczerze mówiąc, wszystkie 
plany które miałam na początku 
zakładając hodowlę już się 
spełniły. Mam przecudowne 
miłe i zdrowe koty które są moi-
mi przyjaciółmi, są bardzo 
utytułowane, znane w 
środowisku kocim ze względu 
na swoje unikatowe cechy. To 
były  najpiękniejsze chwile, bo 
spędzaliśmy je razem, po-
dróżując, przeżywając ogromne 
emocje. Poznawaliśmy 
niesamowitych ludzi  którzy 
myśleli i czuli podobnie jak my. 
Czego można chcieć więcej? 
Chyba tylko tego, żeby zawsze 
były… 
 
-  Jak wygląda opieka nad 
kotką w ciąży?  
- Kotka w ciąży wymaga fak-
tycznie bardzo dużej uwagi oraz 
szczególnej opieki, zarówno 
mojej jak i weterynaryjnej. Trze-
ba zrobić badania krwi, 
kontrolować również przy po-
mocy badania usg, dawać od-

powiednią karmę przeznaczoną 
dla kotek w ciąży  itd. Czasem 
trzeba suplementować różne wit-
aminy w zależności jak liczny 
będzie to miot. Kotka musi mieć 
zapewniony spokój, przygo-
towany swój pokój w którym 
będzie się czuła bezpiecznie i w 
którym będzie spokojnie 
wychowywała swoje maluszki. 
Podczas ciąży kotka zmienia ró-
wnież swój charakter, zaczyna 
zachowywać się zupełnie inaczej. 
Staje się nieodłącznym moim cie-
niem, wszędzie chodzimy razem i 
razem śpimy. Niesamowicie 
wtedy się robi wylewna jeśli cho-
dzi o okazywanie uczuć. Cały 
czas się przytula i chce głaskać, 
no i zaczyna wtedy inaczej do 
mnie mówić. 
Cały czas próbu-
je coś mi wytłu-
maczyć.  Daje 
brzucho do 
głaskania i to jest 
cudowne gdy 
można poczuć 
każdy ruch ma-
luszków. Tak też 
buduję już wtedy 
na tym etapie  
więź z kociakami. Zaufanie 
między nami to podstawa. To jest 
cudowny czas. 
 
-Czy każda kotka jest dobrą 
mamą? 
-Jeśli chodzi o moje kotki, to fak-
tycznie każda z nich jest dobra 
mamą, a wręcz bym powiedziała 
cudowną. Są bardzo cierpliwe, 
delikatne, opiekuńcze, wrażliwe    
i bardzo dobrze czują się w roli 
mamy. Bawią się bardzo cierpli-
wie ze swoimi dziećmi (chociaż 
niektóre kociaki dają im popalić   
próbują nieźle podgryzać) uczą 
ich wszystkiego, co mogą, czyli 
jak korzystać z kuwetki, jak 
drapać w drapaczek, jak polować 
itd… Są bardzo odpowiedzialne   
świetnie się sprawdzają w tej roli.  
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- Jak kotki znoszą rozsta-
nie ze swoimi dziećmi ? Z 
ludzkiego punktu widzenia 
to strasznie trudne… 
-Bardzo słuszna sugestia że 
z ludzkiego punktu widzenia 
rozstanie z kociakami jest 
bardzo trudne. Tak właśnie 
jest w moim przypadku o 
czym wcześniej już wspomi-
nałam. Jeśli natomiast cho-
dzi o kotki, to jest to bardzo 
różnie. To  zależy od ró-
żnych rzeczy, np. od ilości 
kociaków które ma kotka. 
Jeśli ma ich 7/8 w miocie, to 
wychowywanie dzieci jest 
bardzo utrudnione i wymaga 
od kotki wielu poświęceń 
oraz uwagi. Przez około 4 
miesiące kotka musi stawać 
na wysokości zadania i się 
bardzo koncentrować na 
wychowywaniu swoich 
dzieci.  Więc jeśli po 4 
miesiącach przychodzi czas 
rozstania, to widzę że kotka 
bardzo dobrze znosi rozłąkę  
z nimi. Nie tęskni już, chce 
wrócić do życia dorosłych 
kotów i mieć spokój, bo 
przecież ona już swoje za-
danie wykonała. Ale zdarza 
się też tak, że przy małej 
liczbie kociaków, kotka 
wyjątkowo zżywa się ze 
swoimi dziećmi i poświęca 
bez reszty, a gdy nastąpi 
moment rozstania, to chodzi 
przez parę dni i szuka 
swoich dzieci. Widać wtedy 

ten smutek w jej oczach              
i tęsknotę. To jest bardzo trudny 
moment zarówno dla kotki jak i 
dla mnie jako hodowcy. Dlatego 
też  staram się tak planować 
odjazdy kociaków do nowych 
domów, żeby następowało to 
miej więcej w jednym czasie, 
żeby nie przedłużać potem jej 
tęsknoty za każdym kolejnym 
kociakiem.  
- W jakich krajach mieszkają 
pani koty? 
-W Norwegii, na Litwie, Ło-
twie, Białorusi, Ukrainie, we 
Włoszech, Chorwacji i Stanach 
Zjednoczonych, no i oczywiście 
w Polsce najwięcej.  
-Na koniec chciałabym bardzo 
podziękować za kochanego 
Tigera i słodziutką Sigmę. 
Wiele osób pyta co robimy, że 
mamy takie bezproblemowe 
koty (kąpią się, uwielbiają 
towarzystwo ludzi, codziennie 
myją ząbki). Nie do wiary po 
prostu! My wtedy mówimy, że 
one już takie były i że to nie 
jest nasza zasługa. Bardzo 
dziękuję, że mieszkają z nami 
i że je Pani tak cudownie 
wychowała! 
-Milenko, jest to bardzo miłe co 
mówisz i teraz nastąpiła właśnie 
ta najcudowniejsza chwila z 
życia hodowcy o którą 
wcześniej mnie pytałaś. Dla 
takich słów wypowiadanych 
przez nowych opiekunów warto 
żyć i prowadzić hodowlę. To 
cudowne móc uszczęśliwiać 
innych. To raczej ja powinnam 
Tobie (i Twoim rodzicom) pod-
ziękować  za tak wspaniałą 
opiekę jaką ma Sigma i Tiger   i 
za całą miłość którą ich ob-
darzyliście.  Bardzo dziękuję    z 
całego serca. A tak na mar-
ginesie, cała moja praca, nie 
praca, nazwałabym to raczej  
przyjemnością która wyszła z 
mojej strony, jest tylko kroplą w 
morzu przy tym jak dalej Wy 
ukształtowaliście charakter 
Sigmy i Tigerka. Więc tak 
naprawdę, to jakie one są teraz, 
jest waszą zasługą. Na koniec 
jeszcze raz bardzo dziękuję za 
zaproszenie do udzielenia tego 
wywiadu. 
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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.     
Z tej okazji pragniemy podzielić się z Wa-
mi przemyśleniami  związanymi z tym 
czasem. Nie  ulega wątpliwości, że święta 
to  magiczny czas. Gdy nadchodzą, wszy-
scy tryskamy pozytywną energią,  a nasze  
serca stają się wrażliwsze. To czas, kiedy 
spotykamy się w gronie rodziny. W imie-
niu uczniów klasy 7c chcielibyśmy zachę-
cić Was, koleżanki i koledzy, aby dzielić 
się tym, co najlepsze. 
  Odwołując się do „Opowieści wigilijnej” 
Carla Dickensa, można stwierdzić, że at-
mosfera świąt wpływa w wyjątkowy spo-
sób na ludzi. Scrooge, główny bohater, 
zmienia się po wizycie duchów. Dzięki 
nim zrozumiał swoje błędy i zmienił się na 
lepsze. Stał się serdeczny i wrażliwy na 
krzywdę innych. Widząc, ile dobra może 
dać drugiemu człowiekowi, wykorzystuje 
swój majątek, aby pomagać potrzebują-
cym. Zrozumiał, że to nie pieniądze są naj-
ważniejsze, lecz rodzina i przyjaciele, że 
warto dzielić się tym, co dobre. Pomagając 
innym  sam również czuł się szczęśliwy. 
    Jednak nie zawsze możemy pomagać 
tak, jak bohater lektury. Jest wokół nas 
wiele osób samotnych i smutnych. Nie 
wszyscy mogą spędzać święta z bliskimi. 
Nie zawsze trzeba pomagać materialnie. 
Czasami wystarczy powiedzieć miłe słowo, 
czy spędzić trochę czasu z osobą samotną. 
Wysłuchać jej historii, pomóc w codzien-
nych czynnościach. Wystarczy krótka roz-
mowa, która wywoła uśmiech na twarzy 
drugiego człowieka. Pamiętajmy o oso-
bach, które są głodne. Odwiedźmy chorą 
sąsiadkę i samotnych pozostawionych w 
rożnych ośrodkach. Poświęćmy im  swój 
czas, aby poczuli, że są wyjątkowi ,aby 
ujrzeć uśmiech na ich twarzach i radość w 
ich oczach. 
         Mamy nadzieję, że naszym  przemó-
wieniem zachęciliśmy Was do pomagania 
innym i dzielenia się tym, co najlepsze. 
Dziękujemy za uwagę. Życzymy  wszyst-
kim radosnych świąt Bożego Narodzenia. 

                                                                                                                         
uczniowie klasy 7c 

Drogie Koleżanki  
i Koledzy! 

TIGER z hodowli  
Nice Coon 

(kotek Milenki 2 Tyg.) 

Miot 10 tyg. z hodowli  
Nice Coon 
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  Witam, dzisiaj mam dla 
was kolejne ciekawostki. 
Kolejna książka Kasie 
West pt. „Słuchaj swoje-

go serca”. Narrator opo-
wiada o Kathryn, która za 
namową przyjaciółki Ala-
ny idzie na zajęcia z pod-
kastów. Kate, mieszka nad 
jeziorem, a jej rodzice pro-
wadzą marine, w której 
dziewczyna chce praco-
wać. Na te zajęcia chodzi 

też syn wrogów rodziny 
Kate. Jak się potoczą losy 
naszej bohaterki? Żeby 
się dowiedzieć, się-
gnijcie po tę książkę. 
Do następnego!  

Polecam—przeczytaj 

 
EUNIKA  

MASIEWICZ 
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„FELIX, NET I NIKA ORAZ GANG 

NIEWIDZIALNYCH LUDZI” 

rażalną umiejętnością                        
– telekinezą. Felix to młody 
wynalazca, znający się na 
funkcjonowaniu skompliko-
wanych konstrukcji. Często 
korzysta z pomysłów taty. 
Natomiast Net jest genial-
nym - jak na gimnazjalistę – 
informatykiem, a także twór-
cą Manfreda - programu AI. 
To program,  który otrzymał 
ludzkie imię oraz jest niety-
powy, inteligentny, szybko 
się uczy i ma wiele cech 
ludzkich. Bohaterowie biorą 
udział w bardziej lub mniej 
niebezpiecznych wydarze-
niach. Ich relacje zacieśniają 
się. Tworzy się przyjaźń, 
którą nic nie może złamać i 
mogą na sobie polegać. Ta-

kich relacji jest nie-
wiele wśród młodych 
ludzi, dlatego też nawet z 
tego powodu powinniście 
sięgnąć po tą książkę.  To 
powieść współczesna. Au-
tor umiejętnie wplata tech-
nologię, z którą młodzież 
się utożsamia.  Przede 
wszystkim  jest jednak 
książką  o przyjaźni, a tak-
że szacunku do siebie na-
wzajem. Posiada cechy 
powieści przygodowej                        
i detektywistycznej. Na-
prawdę warto po nią się-
gnąć. Gwarantuję, iż nie 
będziecie się mogli się od 
niej oderwać. 

 

Książkę Rafała 
Kosika „Felix, Net i Ni-
ka oraz Gank Niewi-
dzialnych Ludzi” można 
opisać jednym słowem 
w żargonie młodych lu-
dzi „cool”. Zgadzam się 
z tym w stu procentach. 
Jeżeli po nią sięgniecie, 
gwarantuje, że pochło-
nie Was. Bohaterowie to 
troje uczniów gimna-
zjum im. Stefana 
Kuszmińskiego w War-
szawie. Nika to bystra i 
rudowłosa dziewczyna o 
bardzo nietypowym cha-
rakterze, która jest obda-
rzona również niewyob-

 
 
 
 
 
 
KAMIL DYMIDZIUK 

Polecam—obejrzyj 

    10 super filmów bożo-
narodzeniowych 
1.Śnięty Mikołaj 
2.Renifer Niko ratuje 
Gwiazdkę 
3.Rudolf czerwononosy 
renifer 

4.Przyjaciel na gwiazdkę 
5.Opowieść wigilijna 
6.Przyjaciel Świętego Mi-
kołaja 
7.Kevin sam w domu/
Nowym Jorku 
8.Wigilijna opowieść o 12 
pieskach 
9.Grinch. Świąt nie będzie 

10.Cud na 34 ulicy 
Miłego oglądania życzę 
wszystkim. 
                                                               
Katarzyna Sokołowska 8b 
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 IGOR  

CHUDZIŃSKI 
 

tym wrzucał swoją ściółkę 

na podłogę lub dywan. 

6.LIZANIE PO RĘ-

KACH , CIUHACH I NO-

GACH jest wkurzające. 

7.Zagryzienie klatki na 

śmierć. 

8.UWAGA, TO CIEKA-

WOSTKA wygrały kon-

kurs na najsłodszego zwie-

rzaka na świecie. 

9.Jeśli Twoja króliczka ma 

malutkie króliczki, to le-

piej miej dużą przestrzeń 

dla nich. 

10.Jeśli chcecie by Wasz 

królik żył długo to musi 

mieć. do tego specjalną 

dietę to wtedy można je-

go życie wydłużyć o 2 

lub 3 lata. 

. 
1.To normalne widze-

nie słodkich oczek kró-

lika pogryzionych łado-

warek i innych kabli. 

2.ZMIENIAJ MU CO-

DZIENNIE WODĘ. 

3.Gryzienie kołdry i 

poduszek . 

4.Uwielbiają się cho-

wać za poduszkami i 

pod łóżkiem. 

5.Na 100% będzie się 

kopał pod klatkę i przy 

 

 
BŁAŻEJ  
KISIEL 

LESGUE OF LEGENDS 

To gra wieloosoba, po-
pularna w USA i dużo 
nagrwają youtuberzy. 
 Jest to gra trzyoosobo-
wa. 

Gra jest dynamiczna      
i ma przepiękna grafikę. 
Zachęcam do grania 

  
 

 

Powstała  w 27.10.2009 to 
gra sieciowa, pierwsze wy-
danie na windowsa została 
uznana w USA za sport 
Wydana przez Ritt Games. 

ZASADY, KTÓRE KAŻDY POSIADACZ KRÓLIKA  

MUSI WIEDZIEĆ    
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Zapanowała głucha cisza. 
*** 
Flight obudził krzyk Bee. 
A potem szturchnięcie.     
I drugie. 
- Light! Wstawaj! 
- Co znowu!? A tak         
w ogóle, to masz aż tak 
słabą pamięć do imion !? 
- Po pierwsze, skończy-
łam. Po drugie zapomnia-
łaś o „czymś-tam”         
dla Emerald! 
- To nie ma znaczenia. Idź 
sobie. Chcę się wyspać. 
Właśnie śniłam o wielkiej 
bitwie między nami a dur-
nym Plemieniem Cierni. 
Podnosiłam łapę by zadać 
ostateczny cios Płomie-
niowi, ich równie głupie-
mu wodzowi, a wtedy ty 
mnie obudziłaś – poskar-
żyła się kotka – ale o ile 
dobrze pamiętam, wczoraj 
lomień umarł. Teraz na-
stały rządy Bicza. 
- Czy możesz mi opowie-
dzieć, jak powstało Ple-
mię Cierni? – pisnęła Bee. 
Jej wąsy drgały z podnie-
cenia. 
- Dwa lata Dwunogów od 
mojej ucieczki z Domo-
stwa (miałam wtedy nie-
spełna rok) od Królestwa 
ziemi Mgieł odłączyło się 
stadko buntowników. 
Przewodził im Sztylet, 
taki przystojny, ciemny 
jak noc kocur. Byliśmy 
wtedy uczniami i …. 
- Powiedziałaś: przystoj-
ny?! – zakpiła uczennica 
– Nie wiedziałam,          
że znasz takie słowo! 
- I prawie ukończyliśmy 
szkolenie. Był bardzo sil-
ny, świetnie walczył. Mó-
wili, że dzielił sny z Księ-

życowymi Kotami, tymi, 
których już nie ma. Sztylet 
miał jeden słaby punkt. Le-
wą łopatkę. Kilka miesięcy 
później inni „rebelianci” 
zaczęli spiskować przeciw-
ko niemu. Celowała w tym 
Pieśń Wilka, czy jak tam 
każe się teraz nazywać. Jej 
prawdziwe imię brzmi Bry-
za. 
- Skąd o tym wiesz?! – za-
wołała wstrząśnięta 
„słuchaczka” – i ... co się 
stało ze Sztyletem?! 
- Wiem, bo… to… moja 
siostra. Sztylet został wy-
gnany czy zabity, nie mam 
pojęcia Do tego do plemie-
nia dołączyła moja druga 
siostra – Scarlet… - oczy 
Flight  zaszły mgłą. Bee 
nagle pożałowała tego pyta-
nia. nie miała siostry, choć 
Moor i Wish ją skutecznie 
zastępowały. Postanowiła, 
że będzie trzymać język za 
zębami, choć dręczyło ją 
pytanie: czemu Bryza          
i Scarlet odeszły. Żeby go 
nie zadać szybko opuściła 
pokój i w gepardzim tempie 
pognała do Wish, swojej 
drugiej po Moor ulubionej 
kumpeli.  
Pręgowana dostała zadanie 
treningowe, by złapać do-
kładnie 10 królików, 20 
myszy i 15 sikorek, bez 
wpadania w szpony lisów, 
do których miała szczęście. 
Jej mentorka Ash mogła    
w tym czasie  spokojnie 
poplotkować ze Specter, 
uczącą Wish. Srebrzysto-
biała, po gorączce koniczy-
nowej, czuła się już na tyle 
dobrze, że na ploteczki mia-
ła wystarczająco dużo siły.  
„W przeciwieństwie do tre-

ningu”, jak skomento-
wałaby to uczennica. 
Moor zadanie poszło 
nieźle. Wymknęła się 
jej 1 mysz, ale złapała o 
sikorkę więcej. Nie 
wiadomo kiedy dotarła 
do granicy. Zaszeleści-
ło coś w zaroślach. 
Kotka odwróciła gło-
wę. Z wysokich traw 
wyskoczyła czarna ko-
cica (nie do końca) 
wściekła czarna kocica 
z ostrymi jak brzytwy 
pazurami. 
- Co ty tu robisz, szcze-
niaki?! – wrzasnęła – 
Królowa Emerald nie 
byłaby zachwycona 
gdyby wiedziała, że tak 
daleko się zapuściłaś! 
Wynocha! 
Uczennica pisnęła ze 
strachem. Pozbierała 
wszystkie zdobycze do 
torby przeznaczone na 
ten cel – i uciekła. Tak 
się bała, że nawet nie 
pomyślała, skąd się 
wzięła ta kotka? Znała 
ją, nazywała się Crow’s 
Wing. Ale… zaraz… 
czy to możliwe? Czy  
w królestwie jest… 
zdrajczyni?...  

Zuzia 

c.d.n.   
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rzy z Jezusem. W zależ-
ności od regionu lista po-
traw wigilijnych będzie 
się różnić. W niektórych 
domach od lat tego dnia 
króluje barszcz czerwony 
z uszkami a winnych 
miejscowościach Wigilia 
nie może się odbyć bez 
zupy grzybowej. Miesz-
kańcy Kaszub w ramach 
wigilijnej kolacji spoży-
wają tzw. brzad – zupę z 
suszonych owoców, do 
której dodają się starte 
ziemniaki. W Małopolsce 
popularny jest przekłada-
niec masą orzechową i 

konfiturami owocowy-
mi. Mieszkańcy Podhala 
w wigilię zjadają kwa-
śnicę i kluski z makiem 
czy moskale (placki 
ziemniaczane z bryn-
dzą). Na Podla-
siu królują ku-
tia lub kluski z 
makiem. 
 

Powoli ruszają przygo-
towania do świąt Boże-
go Narodzenia. Najwię-
cej czasu zajmuje przy-
rządzenie wigilijnych 
potraw. Zgodnie z tra-
dycją na stole powinno 
się znaleźć ich 12. Licz-
ba ta ma upamiętniać 
apostołów, którzy zasie-
dli do ostatniej wiecze-
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NA STOLE WIGILIJNYM 

przeżył już wiele żyć    
i sporo się o ludziach 
nauczył. Miał różne 
imiona: Bailey, Toby, 
Ellie, Koleżka… Kiedy 
powraca w kolejnym 
wcieleniu na czterech 
łapach, spotyka dora-
stającą Clarity. Wie, że 
jego misja jeszcze nie 
została wypełniona - 
ma pilnować i strzec 
dziewczynki. Bardzo 
pragnie pokazać, że 
jest dzielnym psem! 
Tym razem zrobi 
wszystko, aby pomóc 
ukochanej pani odna-
leźć prawdziwą miłość 
i zrealizować jej ma-
rzenia. Czasami będzie 

musiał odejść, by zaraz 
znów powrócić jako 
inny psi przy-
jaciel. Jedno 
wie na pew-
no: życie jest 
na tyle po-
merdane, że 
zawsze war-
to trzymać 
się razem. 
Ta opowieść 

jest bardzo 

wzruszająca, zabawna   

i jednocześnie dostarcza 

dreszczyka emocji! 

Książka jest równie cie-

kawa jak film, więc go 

też radzę obejrzeć. 

 Ostatnio przeczytałam 
bardzo ciekawą książkę 
W. Bruce Cameron pt. 
,,Był sobie pies 2”. Na 
jej podstawie zrobiono 
także film. Jest też 
pierwsza część tej książ-
ki, o której już kiedyś 
opowiadałam ;)  

Jest to historia  o małej 
Clarity, która opuszcza 
ukochaną babcię oraz jej 
psa i wyjeżdża do wiel-
kiego miasta. Psiak 

 
OLA 

TRYPUCKA 

POCZYTAJMY NA ŚWIĘTA 
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ULA  
KARBOWNIK 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/w-bruce-cameron
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Naszą gazetkę można znaleźć  
na stronie internetowej szkoły:  

sp1ketrzyn.pl  
lub w holu szkoły 

 (WIRTULANA GAZETKA SZKOLNA) 
Zapraszamy do lektury. 

Kontakt z redakcją: 
Opiekun: p. Agnieszka Trypucka  

atrypucka@sp1ketrzyn.pl 

sp1ketrzyn.pl/ 

p. Agnieszka Trypucka  
p. Aneta Duda 

Korekta: p. Mariusz Wąsik 

  Samorząd Uczniowski:  

p. Anna Korenik 

p. Karolina Kosiorek 

Wirtualna Gazetka Szkolna:  

p. Andrzej Kliszewicz 

 

*kapcie 
*świeczka zapachowa 
*zestaw do kąpieli 
*słodycze 
*zegarek 
*zabawki np. lalka, gra 
komputerowa 
*gra planszowa dla całej 
rodziny 
*książka 
*filmy 
*herbata 
*kocyk 
*perfumy 
*etui na telefon 
*kosmetyczka 
*scyzoryk 
*lusterko 
*portfel 
*kubek 
*organizer 
*książka kucharska 
*świąteczna koszula, kra-
wat 

 
Zapewne wiele zastana-
wiałaś/eś się co możesz 
podarować bliskim. 
 
Nadszedł czas świątecz-
ny, więc  jeśli nie wiesz 
jeszcze, co kupić drugiej 
osobie, poniżej podałam 
kilka propozycji upomin-
ków w niezbyt wysokiej 
cenie. 
 
*kosmetyki 
*biżuteria 
*ubrania,np. świąteczne 
skarpetki, sweterek, szali-
czek, czapeczka 

*skrzyneczka na drobia-
zgi 
*torba, wo-
rek, plecak 
*kartka 
świąteczna 
*dekoracja 
świąteczna 
do pokoju 
np. lampki, 
poduszka, 
poszewka 
*termos 
*ręcznik ze śmiesznym 
napisem 
 
     
 
 

 
ZUZANNA 
CHODAK 
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POMYSŁ NA PREZENT  

Skład redakcji numeru: 
Zuzanna Modliszewska 8a 
Kamil Dymidziuk 7b 
Eunika Masiewicz 7b 
Milena Kwiatkowska 6a 
Aleksandra Trypucka 6c 
Martyna  Jurewicz 6c 
Szymon Nowicki 6b 
Igor Chudziński 6b 
Błażej Kisiel 6b 
Urszula Karbownik 5b 
Zuzanna Falkowska 5b 
Igor Malinowski 4a 
Zuzanna Chodak 8b 
Katarzyna Sokołowska 8b 
Karolina Korenik 8a 
  

KOŁO DZIENNIARSKIE 
„Nowinki Jedynki” 


