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Wywiad z Julią Pilarczyk
- zwyciężczynią tegorocznego Festiwalu Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej.
Rozmawia Athina Gondek

Athina: Jak się czujesz po festiwa-
lu? 
Julia: Przede wszystkim czuję sie 
szczęśliwa. Mam satysfakcję, że 
w końcu wygrałam. Czuję wielką 
ulgę, że już nie muszę się stresować 
i jestem z siebie zadowolona. 

A: Jak to jest zdobyć puchar Am-
basadora ?
J: Na początku to było takie fajne, 
ale pózniej to mija. Dla mnie pu-
char to puchar, ale wiem, że będę 
miała pamiątkę po mojej szkole . 

A: Czy stresowałaś się przed i w 
czasie występu?
J: W czasie wystepu to tak troszke 
mniej, ale przed nim było strasz-
nie. Bolał mnie brzuch, ręce mi się 
pociły, drżał mi głos. Wtedy pa-
miętam, nuciłam jeszcze sobie pio-
senkę, powtarzałam sobie słowa.

A: Jak Ci poszedł występ? Byłaś z niego zadowolona?
J: Mogło być lepiej, szczerze mówiąc. Jak skończyłam śpiewać, mama 
mi powiedziała, że za bardzo krzyczałam do mikrofonu, nie słuchałam 
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melodii i śpiewałam po swojemu. 
Jednak tak fatalnie to też nie było 
:) 

A: Dlaczego na festiwalu nie za-
śpiewałaś tej pierwszej piosenki, 
którą śpiewałas podczas elimina-
cji?
J: To nie był za bardzo mój wybór. 
Pani Kulak powiedziała, że pio-
senka, którą śpiewałam na elimi-
nacjach jest zbyt poważna i smut-
na i że powinnam sobie wybrać 
piosenkę weselszą. Dlatego za-
proponowała mi nową, którą lu-
dzie znają. Jednak osobiście uwa-
żam, że każdy powinien śpiewać 
piosenkę, która mu się podoba. 
Faktem było, że to nie była jed-
na z moich ulubionych piosenek 
(nawet jej nie znałam szczerze 
mówiąc), ale skoro członkini jury 
mi tak doradziła, to skorzystałam 
z jej rady. 

A: Jak się poczułaś, kiedy podczas 
eliminacji muzyka z pendriva Ci 

nie działała?
J: Szczerze mówiąc, to mi trochę 
było głupio, bo wiedziałam, że 
mam tę piosenkę, a jednocześnie 
jej nie mam. Sama przecież spraw-
dzałam ją kilka razy na laptopie i 
działała. Na szczęście pan Bagiń-
ski „migiem” zgrał mi piosenkę na 
płytę, dzięki czemu mogłam wziąć 
udział w eliminacjach.

A: Czy Twoim zdaniem było trud-
no przejść przez eliminacje? Czy 
miałaś dużą konkurencję?
J: Tak naprawdę to nikogo prak-
tycznie nie słyszałam oprócz Cie-
bie. Każdy śpiewał na swój sposób 
i w nikim nie widziałam konkuren-
ta. Wiedziałam, że jak nie przejdę, 
to nic sie nie stanie. Chociaż uwa-
żam, że było troszkę nie fair, kiedy 
pozwolono mi zmienić piosenkę 
na inną, a Tobie na przykład nie 
dano tej możliwości. Uważam, że 
każdy powinien dostać drugą szan-
sę i na festiwalu wystapić. 

A: Kto Cię przesłuchiwał?
J: Oczywiście pani Kulak i pani 
Mariola Kochanowicz, tak jak 
Ciebie. 

A: Spodziewałaś się, że wygrasz?
J: Myślałam nad tym, ale nie by-
łam pewna. Dla mnie liczył się 
tylko występ. 

A: A kto Twoim zdaniem powi-
nien wygrać?
J: Uważam, że Maks Rąpel powi-
nien zająć pierwsze miejsce, po-
nieważ bardzo pięknie zaśpiewał 
swoją piosenkę - przygotowuje 
się co roku i stara się o tę nagrodę 
już piąty raz. Również para, która 
zajęła drugie miejsce, mogła wy-
grać, ponieważ tańczyła zniewa-
lająco. 

A: Bardzo Ci dziekuję za wywiad. 
Gratuluję pierwszego miejsca. Ja 
również uważam, że zaśpiewałas 
bardzo ładnie i życzę Ci powo-
dzenia w kolejnych latach. 
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Zbiór ciekawostek  o Wszechświecie (część II)
• Na Marsie znajduje się wygasły wulkan o nazwie Olympus Mons, który jest najwyższym wzniesieniem 
Układu Słonecznego. Mierzy on około 26 000 metrów wysokości, czyli jest prawie 3 razy wyższy od Mt. 
Everestu. 
• Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza znajduje się pas planetoid. Jest ich tam dziesiątki tysięcy. Przypusz-
cza się, że w wyniku silnej grawitacji Jowisza nie powstała z tego pasa jedna planeta. Największą z tych 
planetoid jest Ceres o średnicy 947 km. 
• Tytan - księżyc Saturna to jedyny księżyc Układu Słonecznego posiadający gęstą atmosferę. 
• Cztery największe księżyce Jowisza, tzw. księżyce galileuszowe to Io, Europa, Ganimedes i Kalisto. 
Najbliżej Jowisza znajdują się Io i Europa i w nich przypadku najbardziej zaznacza się działanie sił pły-
wowych Jowisza. Siły te zgniatają i rozciągają te księżyce. Wzrost temperatury ich wnętrza na Io objawia 
się intensywną działalnością wulkaniczną, a na Europie, pod skorupą lodu, przypuszczalnie znajduje się 
woda. 
• Najbliżej naszej galaktyki położona jest galaktyka o nazwie Wielki Obłok Magellana. Dzieli ją od nas 
odległość 170 000 lat świetlnych. Trochę dalej znajduje się Mały Obłok Magellana: 190 000 lat świetlnych. 
Znacznie dalej (2,3 mln lat śwtl.) położonajest bliźniaczo podobna do naszej galaktyka Andromedy M31. 
• Średnica naszej galaktyki - Drogi Mlecznej wynosi 100 000 lat świetlnych. Słońce położone jest ok. 30 
000 lat świetlnych od jej środka. 
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Narkotyki
czyli co warto wiedzieć, by uchronić się przed uzależnieniem

Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny ich sto-
sowania. Przy długotrwałym nadużywaniu są silną trucizną, która niszczy cały or-

ganizm. Wpływają nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą 
zmieniać psychikę człowieka. Coraz więcej dzieci sięga po narkotyki z różnych powodów, 
mysląc że to „niewinna jednorazowa zabawa”, prawda okazuje się zupełnie inna i często na 
odwrót jest już za późno.

Źródło ilustracji: www.swiatwiedzy.interia.pl

Narkotyki to potoczna nazwa stosowana dla nie-
których substancji psychoaktywnych, zwykle tych 
nielegalnych i prowadzących do uzależnienia.    
Rodzaje narkotyków:
- alkohol
- opiaty
- kanabinole
- leki uspokajające i nasenne
- kokaina i inne substancje psychostymulujące
- substancje halucynogenne
- wyroby tytoniowe
- lotne rozpuszczalniki i oczywiście wiele innych 

KONOPIE INDYJSKIE (KANABINOLE, TNC)
Marihuana, haszysz, skun, olej haszyszowy to wystę-
pujące w różnej postaci przetwory konopii indyjskich
Marihuana (dżoint, skręt, blant, ziele, zielsko, zioło, 
grass, marycha, trawa, huana, maryśka, skun, gandzia, 
samosieja, afgan, kolumbijka)
wygląd: brązowozielone liście i nasionka, mieszanina 
suchych liści i kwiatostanów przypominająca trochę 
natkę pietruszki albo majeranek, najczęściej palony w 
postaci „skrętów”
Skun niezwykle mocna odmiana konopii uprawiana w 
specjalnych warunkach.
Haszysz (hasz, grudka, gruda, czekoladka, afgan, kloc, 
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plastelina, kostka)
wygląd: brązowe i czarne kulki lub 
kostki, cienkie paski
najczęściej palony, może być także 
dodawany do potraw. 
KONOPIE INDYJSKIE (KANA-
BINOLE, TNC)
Marihuana, haszysz, skun, olej 
haszyszowy to występujące w 

różnej postaci przetwory konopii 
indyjskich
Marihuana (dżoint, skręt, blant, 
ziele, zielsko, zioło, grass, mary-
cha, trawa, huana, maryśka, skun, 
gandzia, samosieja, afgan, kolum-
bijka)
wygląd: brązowozielone liście i 
nasionka, mieszanina suchych liści 
i kwiatostanów przypominająca 
trochę natkę pietruszki albo maje-

ranek, najczęściej palony w postaci 
„skrętów”
Skun niezwykle mocna odmiana 
konopii uprawiana w specjalnych 
warunkach.
Haszysz (hasz, grudka, gruda, 
czekoladka, afgan, kloc, plastelina, 
kostka)
wygląd: brązowe i czarne kulki lub 
kostki, cienkie paski
najczęściej palony, może być także 
dodawany do potraw. 

Życie jest zbyt piękne i zbyt kruche, by niszczyć je, sięgając po narkotyki. Jeśli znasz kogoś zażywającego 
narkotyki nie pozostawaj obojętny, – on sam może nie wiedzieć, że potrzebuje

KSIĘGA IMION
Agata - po grecku zna-

czy „dobra”, choć nie 
jest łagodna i opiekuńcza. 
Optymistycznie patrzy 
na świat. Kocha ruch, nie 
cierpi nudy. Jest bardzo 
uzdolniona artystycznie, ze 
szczególnymi skłonnościa-
mi do rozwijania talentu 
literackiego. Na każdym 
kroku ujawnia swój twór-
czy umysł, ma talent do 
dyplomacji i wspaniałe po-
czucie humoru, co ułatwia 
jej wychodzenie z trudnych 
sytuacji życiowych.

Agnieszka - osoba o 
tym imieniu jest wraż-

liwa, spokojna, z dużym 
poczuciem obowiązku. Ob-
darzona jest wielkimi ide-
ałami. Charakter stały, nie 

umiejący narzucić innym 
swej woli. Cechuje ją odwa-
ga, niezależność myślowa 
i upór w działaniu. Jest to 
zawsze dobra nauczycielka i 
wzorowa matka.

Julia - to imię wyłoniło się 
z języka łacińskiego. Ko-

biety niezbyt je sobie cenią, 
toteż niewiele jest osób o 
tym imieniu. Te, które no-
szą imię Julia, są osobami 
dobrymi, miłymi, kultural-
nymi i zwykle uczonymi. 
Zawodowo wyróżniają się, 
a jeśli decydują się na karie-
rę artystyczną , to stają się 
sławne. Sukcesy sceniczne 
osiągają stopniowo, wiele 
pracują nad sobą, dosko-
nalą swój warsztat. Julia 
może robić wrażenie żądnej 

władzy. Potrafi prowadzić 
wielkie interesy i osiągać 
dobre wyniki. Ma umysł 
osoby wszystko dokładnie 
analizującej. Mniej ma do 
powiedzenia w domu i ro-
dzinie. Dba o swój wygląd, 
troszczy się o ubiór, często 
nosi się ekstrawagancko.

Alina - ma duży tempe-
rament, bystry umysł, 

jest impulsywna. Reaguje 
dość nerwowo. Gdy jednak 
nieco ochłonie można z nią 
spokojnie porozmawiać na 
każdy temat. Nie znosi ry-
gorów, stałych obowiązków, 
regularności. Dobra i pra-
cowita w przeciwieństwie 
do Balladyny :)

Milena Kiszka
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Uroda świata

Nadchodził wieczór. Dzień 
dobiegał końca. Słońce całe 

zaczerwienione chowało się, zni-
kając z pola widnokręgu. Rzucało 
ostatnie promienie na coraz cich-
sze, spokojniejsze miasto. Siedzia-
łam obok parapetu, przyglądając 
się róży, która puściła już pierwsze 
pąki. Rozmyślałam, jak niezwykle 
będą one wyglądać, gdy dojrzeją i 
staną się prawdziwymi kwiatami. 
Ich płatki będą rzucały cień na pa-
rapet, będą mienić się we wscho-
dzącym słońcu i żegnać je, kiedy 
dzień będzie miał się ku końcowi. 
Ach! Jakie piękne jest słońce, gdy 
całe zawstydzone postanawia rzu-
cić na świat ostatnie promienie 
czerwonego, pomarańczowego i 
różowego koloru. Niebo przypo-
mina wtedy dzieło sztuki namalo-
wane pędzlem przez Boga. 
 A kiedy nadchodzi noc, 
wszystko cichnie niczym za do-

tknięciem magicznej różdżki. A 
może to nie magia? Może to przez 
gwiazdy, których blask widoczny 
na ciemnym niebie wprawia w stan 
uśpienia i spokoju? Nie wiem, ale 
lepiej, by pozostało to tajemnicą, 
gdyż ten zagadkowy nastrój spra-
wia, że jest się bardziej oczarowa-
nym. Rankiem wszystko budzi się 
z powrotem do życia. Kwiat róży 
rozchyla swoje płatki i pozwala, 
by podziwiać go w pełnej okaza-
łości. Jego woń napełnia każdy kąt 
pokoju. Swoim kształtem i barwą 
wabi delikatne motyle i pszczoły w 
żółto-czarne paski. Czyż to nie jest 
piękne? Czyż do urody świata nie 
można zaliczyć tego małego, bez-
bronnego kwiatu? Jeżeli ktoś twier-
dzi inaczej w zupełności się z nim 
nie zgodzę. Oczywiście nie chcę 
pominąć innych zjawisk, które są 
równie pięknie na tym świecie jak 
ta róża. Chociażby następowanie 

po sobie kolejnych pór roku. Za-
chwyca mnie widok zmieniające-
go się krajobrazu - zimą pokryty 
jest białą warstwą śniegu, wiosną 
wypełnia go barwna, kwiecista 
szata, latem wzbogacają go zło-
ciste kłosy pszenicy, a jesienią 
widać opadające z drzew liście. 
Jakże niesamowita jest świa-
domość, że po każdej burzy na 
niebie pojawia się tęcza. Należy 
pamiętać o innych urokach przy-
rody nieożywionej, jakimi są mo-
rza, oceany, góry, rzeki, jeziora, 
rzeźby terenu, czy wodospady. W 
zachwyt wprawia mnie różnorod-
ność istot na Ziemi. Można tu zo-
baczyć od najprymitywniejszych 
po te największe zwierzęta. Każ-
de z nich osobno stanowi cenne 
dzieło, wręcz arcydzieło otaczają-
cego świata. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że człowiek przyczy-
nia się do wymierania zwierząt i 
roślin poprzez swoją lekkomyśl-
ność i poczucie władzy nad po-
zostałymi istotami ziemskimi. 
Lecz czy można określić człowie-
ka wyłącznie jako niszczyciela i 
destruktora? Oczywiście, że nie! 
Człowiek jest przecież także isto-
tą piękną, z której ręki powstało 
wiele niesamowitych dzieł. Cho-
ciażby świątynia na Akropolu i w 
Rzymie, różnego rodzaju rzeźby, 
budynki, a nawet miasta. We-
dług mnie jednak ważniejsze jest 
wewnętrzne piękno człowieka. 
Należy mieć dobre serce, którym 
trzeba patrzeć. W życiu ważniej-
sze jest dobro drugiego człowieka 
niż swoje własne. Wielu jest ta-
kich ludzi, którzy pomagają in-
nym, wyciągają pomocną dłoń w 
każdej potrzebie i traktują innych, 
jak samego siebie. Tak należy żyć, 
a wtedy - zapewniam - świat i ży-
cie każdego człowieka stanie się o 
wiele piękniejsze! 
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Dokąd warto się wybrać w wakacje?

Koniec szkoły mówi nam o wakacjach. Każdy uczeń z pewnością niecierpliwie oczekiwał tego dnia gdy opu-
ści szkolne mury i będzie mógł cieszyć się wolnością bez nauki przez kolejne dwa miesiące. Ale często nie wie-
my gdzie pojechać na wakacje. Siedzimy w domu przed komputerem zamiast gdzieś wyjść. Większość myśli, 
że wszędzie jest tak samo i nawet nie zdają sobie sprawy, że na świecie jest tyle pięknych miejsc wartych obej-
rzenia. Jakich? Jest tego tyle, że z pewnością nie zobaczymy wszystkiego. Ale warto obejrzeć te najciekawsze 
miejsca. Oto 10 ciekawych miejsc które są warte zainteresowania:

1. Kanał Elbląski. Pochylnia w Buczyńcu

2. Zamek krzyżacki w Malborku

3. Morskie Oko

4. Kościoły Pokoju w Jaworze  
i w Świdnicy

5. Dolina Narwi w Narwiańskim 
Parku Narodowym

6. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
zbudowany w latach 1627-1644
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7. Kopalnia soli w Wieliczce

8.Błędne Skały położone na tere-
nie Gór Stołowych

9. Łowicz - jedno z najbogatszych 
w zabytki miast Mazowsza

10. Połoniny Caryńska i Wetliń-
ska, Bieszczady

Większość dzieci natomiast nie lubi zwie-
dzać starych zabytków albo chodzić po 
górach. Więc co wtedy? Wystarczy po-
jechać w upalny lipcowy dzień do parku 
wodnego. Tylko jest jedno pytanie. Do 
jakiego? W Polsce znajdziecie dużo cie-
kawych parków wodnych, w których na 
pewno dobrze wykorzystacie swój wolny 
czas od pracy i szkoły

A jeśli zwiedziłeś/aś już te miejsca? To 
zawsze możesz odwiedzić inne kraje. Nie 
tylko Polska ma ciekawe i malownicze 
miejsca. Kup bilet na samolot, autokar, 
prom lub jedź z rodziną samochodem. 
Jest tyle miejsc. Każdego interesuje co in-
nego. Niektóre z ciekawych miejsc poza 
granicami Polski:

 1. Czechy Zachodnie - Pilzno i Szumawa
Pilzno to ciekawe miasto do spędzenia 
weekendu z rodziną. Cały rok wypełnią 
jednak przede wszystkim wydarzenia 
kulturalne - wystawy, przedstawienia te-
atralne, uliczne festiwale, pokazy cyrko-
we i  koncerty.
Park Narodowy Szumawa - Las Cze-
ski to jeden z największych zalesionych 
obszarów w tej części Europy. Są tu czy-
ste jeziora Plešné, Diabelskie (Čertové) 
i Czarne (Černé), torfowiska, a swoje 
źródła ma tutaj rzeka Wełtawa. Bramą 
do Szumawy jest miasteczko Klatovy z 
ciekawymi katakumbami oraz Czarną 
Wieżą.

 Berlin to nie tylko świetne muzea i ponu-
ra, trudna historia, ale jest znany również 
jako jedno z najbardziej imprezowych 
i „energetycznych” miast w Europie z 
sercem w dzielnicy Friedrichshain-Kre-
uzberg. Do renomowanych klubów, dys-
kotek i pubów ustawiają się kolejki, ciągle 
powstają nowe. A skoro traficie już do 
Lipska, ale zmęczycie się wielkomiejsko-
ścią, jedźcie w nieodległe góry Harz: pięk-
ne, mroczne, tajemnicze, z Nocą Walpur-
gii i szansą zobaczenia Widma Brockenu.

 3. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 W Abu Dhabi trwają prace nad kom-
pleksem kulturalnym wyspy Saadiyat. W 
2015 r. planowane jest otwarcie emirac-
kiego Luwru, czyli filii najsłynniejszego 
muzeum sztuki poza granicami Francji. 
W 2016 r. ma do niego dołączyć Zayed 
National Museum, a w 2017 r. Muzeum 
Guggenheima.

Austria - Wiedeń, Grüner See (Zielone 
Jezioro) i narty z Bondem

2.  Niemcy - Berlin, Lipsk i góry Harz

Wiedeń - jedna z najpiękniejszych stolic 
w Europie z dziesiątkami pałaców i 
znakomitych muzeów - będzie hucznie 
w tym roku obchodził 150. rocznicę 
powstania Ringstrasse.

5. Maroko
Maroko stało się w ostatnich latach łatwo 
dostępne dzięki tanim liniom lotniczym, 
co indywidualnym turystom pozwala na 
odkrywanie całego kraju - od Tangeru 
(koniecznie trzeba zobaczyć niedalekie 
Chefchaouen) przez Fez, Rabat po cudow-
ny Marrakesz, z którego blisko już w góry 
Atlas i na pustynię. I wiele innych.
Wszystkie miejsca warto odwiedzić, bo 
nie wszędzie są takie zabytki i malownicze 
krajobrazy.
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HUMORKI
Nauczyciel pisze w dzienniczku 
uczennicy: 
„Basia to niegrzeczna gaduła!”. 
Na drugi dzień dziewczynka przy-
nosi dzienniczek z adnotacją ojca:
„A gdyby pan znał jej mamę to ho, 
ho!!!” 

Nauczycielka pyta Kasi: 
Kasiu dlaczego Twoje wypracowa-
nie jest bezbłędne?
Bo akurat wtedy taty nie było w 
domu. 

Panie władzo! Szybko! Tam za 
rogiem ulicy... - wołają dwaj zdy-
szani chłopcy do przechodzącego 
policjanta.
Co się stało?
Tam... nasz nauczyciel... 
Wypadek?! 
Nie... on nieprawidłowo zaparko-
wał! 

Podczas klasówki nauczyciel 
mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś 
głosy...
Głos z sali:
- Mnie też, ale się leczę... 

Humor z zeszytów
Ślimaki są jadalne, ale tylko we Fran-
cji. 

Górnik pogłaskał konia po głowie i 
cicho zarżał. 

W Mongolii przed wiekami wsławił 
się jeden cham, nazywał się Dżyngis-
cham. 

Hektor uciekał nie ze strachu, tylko z 
trwogi o własne życie. 

Na klimat Europy wpływa morze, 
które nas olewa. 

Drodzy Czytelnicy!
Gdyby każdy z Was podał swój przepis na udane wakacje, moglibyśmy stworzyć z nich 
wspólnie wielką księgę. A przecież wystarczy tak niewiele...
Dobry humor, szum morskich fal, zapach ogniska, śpiew ptaków w gęstwinie drzew, to tyl-
ko niektóre z naszych propozycji, ale każde wakacje są wyjątkowe i niepowtarzalne. 
Zasłużonego, zdrowego, bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku oraz szczęśliwego po-
wrotu we wrześniu.

Zaproszenie do współpracy
Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy Was gorąco do współpracy z Naszą Redakcją.
Czekamy na wasze opinie, artykuły i fotografie.

Wspólnie tworzymy
Życie Szkoły!

 Czytaj nas na:
www.atenyzs.pl
oraz
https://www.facebook.com/zycieszkolyAtenyZS
więcej informacji:
daniel.zatorski@onet.eu

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
powstania niniejszego numeru

składamy gorące podziękowania!
REDAKCJA


