
Reporter: Od kiedy grasz na harfie? 
Dominika: Od 8-mego roku życia. 
R: Dlaczego wybrałaś akurat ten instrument?
D: Bo spodobał mi się dźwięk harfy – jest to niezwykle 
piękny instrument. Ale też bardzo polubiłam nauczycielki, 
które uczą w szkole muzycznej.
R: A nie bolą Cię palce?
D: Bolą jak nie gram na harfie regularnie, np. jak nie 
ćwiczę na harfie przez dłuższy czas, a potem zaczynam 
intensywnie grać. Albo jak bardzo dużo ćwiczę. 
R: Jak często ćwiczysz?
D: Codziennie po godzinie. 
R: A grasz na jakimś innym instrumencie?
D: Tak, uczę się grać na fortepianie i ukulele.
R: Jakie było Twoje największe osiągnięcie?
D: To, że zajęłam 1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
“SLOWENIA”
R: W ilu konkursach wzięłaś do tej pory udział?
D: W sześciu, a niedługo jadę do Francji na siódmy.
R: Kiedy zdobyłaś pierwsze trofeum? 
D: Chyba w drugiej klasie.
R: Czy ćwiczenie na harfie jest dla Ciebie obowiązkiem, czy 
przyjemnością?
D: Obowiązkiem i zarazem przyjemnością – to moje hobby!
R: Masz jakieś hobby oprócz harfy?
D: Jazda na łyżwach.
R: Stresujesz się na konkursach? 
D: Niestety zawsze się stresuję.
R: Jaki gatunek muzyki jest Twoim ulubionym?
D: Chyba pop, ale lubię też muzykę klasyczną.
R: Kim chcesz zostać w przyszłości? Marzysz o karierze 
muzycznej?
D: Tak, oczywiście.
R: Dziękuję za rozmowę!
D: Dziękuję!

Wywiad przeprowadziła: 
Lena Zasadzińska! 

Ananasy z naszej klasy
Dominika Głowacka  

dziewczynka uczęszczająca do 
klasy V d w SP nr 69  
w Warszawie. Wzięła udział 
do tej pory w 6 konkursach 
harfowych, z czego aż 
4 wygrała. Zachęcam  
do przeczytania wywiadu  
z Dominiką.
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1. Co zrobić, gdy ktoś upadnie?
2. Możecie je osiągnąć, nawet mając inne zdania.
3. Gdy się kłócimy, to potem zapanuje…
4. Zadania lub problemu.
5. Inaczej sprzeczka, zwada.
6. Próba przekonania innych do swoich racji w celu osiągnięcia porozumienia.
7. Coś co trudno zdobyć a łatwo stracić.

8. Kiedy robimy coś, czego nam nie wolno, to mamy duży… 

Autor 
Katarzyna Starosta

Autor 
Lena Zasadzińska 
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Marcelina Kępczyńska

Marcelina Kępczyńska jest 
wiceprzewodniczącą klasy 5a, 
wiolonczelistką, amatorską wokalistką 
i aktorką, a w dodatku to miła i 
uśmiechnięta osoba. Świetnie rysuje i 
chciałaby zostać architektką, w dodatku 
ma rękę do miniaturek.

Autor 
Katarzyna Starosta

Co mówi ździwiony ogórek do brata? – skisłem

Jak nazywa się żona przczelarza? - Ula

Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? - bo się wypisały

Jakie są ulubione ryby matematyka? - sumy

Co mówi wściekły ogrodnik do kumpla? - przesadziłeś

Skąd informatyk pobiera wodę? - z e-kranu

Co robi 9 zł w portfelu? - ledwo dycha

Jak nazywa się dyskoteka u weroniki? - diskowery

Jak staś żegna Nel? - paNel

Krzyżówka

Śmiech to zdrowie 
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Coco Recenzja filmu
Amerykański film animowany w reżyserii Lee Unkricha 
opowiada historię dwunastoletniego chłopca o imieniu 
Miguel mieszkającego w Meksyku. Główny bohater chciałby 
zostać muzykiem tak jak sławny Ernesto de la Cruse, 
jednak jego rodzina nie uznaje muzyki, ponieważ jego 
prapraprababcia miała męża, który opuścił ją dla muzycznej 
sławy i nigdy nie wrócił… W meksykańskie święto zmarłych 
Miguel próbuje wykraść gitarę de la Cruza, aby wystąpić 
na koncercie. Gdy tylko dotyka magicznego przedmiotu, 
ten przenosi go do świata umarłych, a tam spotyka swoich 
dawno umarłych krewnych…
Warto wspomnieć, że film zdobył Oscara za najlepszy 
długometrażowy film animowany oraz za najlepszą piosenkę 
“Remember me”. 
Jeśli jeszcze nie obejrzałeś Coco, to naprawdę polecam!

Autor 
Maja Plisiecka

Chowańce Recenzja książki
Najważniejsze informacje:
• 361 stron
• Autorzy to Adam Jay Epstein i Andrew Jacobson
• Powieść wieloczęściowa
• Fantasy
• Ocena czytelników ze strony www.lubimyczytac.pl – 7,88 

Od teraz magia nie jest tylko dla czarodziei!
Poznajcie historię figlarnego kociaka Aldwyna, którą polecał 
Rick Riordan (autor „Percy’ego Jacksona”)!
„Chowańce” to książka pełna zmiennych uczuć.  Aldwyn 
- zwykły, czarno - biały dachowiec, Skylar - przemądrzała 
modrosójka i Gilbert, uwielbiająca haiku rzekotka na pozór 
niczym się nie różnią (no dobrze, może Skylar ma trochę 
bardziej niesympatyczny charakter, ale mniejsza z tym). 
A jednak, to „coś”, jest całkiem znaczące. 
Giblert i Skylar to aboslutnie NIEzwykłe stworzenia. 
To chowańce, zwierzęta obdarzone nadnaturalnymi 
mocami, pupile potężnych magów. Problem w tym, że... 
przez przypadek wszyscy myślą, że Aldwyn też jest niezwykłą, 
magiczną istotą, która jak wiele z nich potrafi znikać czy 
przesuwać przedmioty za pomocą myśli!
W dodatku trzej przyjaciele muszą wyruszyć na niebezpieczną 
wyprawę, aby uratować swoich właścicieli – Jacka, Daltona  
i Marinne – oraz całą Bezkresję przed zmienioną królową. 
A jak w takich warunkach zwierzyć się przyjaciołom z tego, 
że nie ma się żadnych magicznych zdolności?! Czy kłamstwo 
wyjdzie na jaw? Czy Armia Umarłych - jak głosi przepowiednia 
- powstanie, aby zakończyć spokojną erę w Bezkresji? I co się 
dzieję z królową Loranellą?

Autor 

Zonia Jankowska

Spis treści:

Co w kulturze piszczy? 

Gość specjalny wywiad z panią 
Aleksandrą Krupińską.

Temat numeru - mediacje, 
wywiad z panią Magdą 
Leczkowską.
 
Szkice literackie  “ Księżniczka 
Louise”.

Moim zdaniem
Przygarnij, nie kupuj !!!!!

Ananasy z naszej klasy,
Krzyżówka,
Śmiech to zdrowie.
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W lipcu tego roku, całą rodziną, przysposobiliśmy psa. Zdecydowaliśmy się na  przygarnięcie suczki nie od hodowcy psów, ale ze 
schroniska dla zwierząt. Jest tyle bezdomnych zwierząt, że im trzeba pomóc w pierwszej kolejności. W schronisku jednak nie mieli 
małych szczeniąt, które wyrosną na średniego, niedużego psa. Mama przeszukiwała internet i natrafiła na fundację opiekującą się 
bezdomnymi zwierzakami. To był strzał w dziesiątkę!!!

Wybraliśmy pieska z oferty zamieszczonej w internecie, a następnie musieliśmy odwiedzić go w domu tymczasowym. Dom 
tymczasowy to normalny dom jednego z pracowników fundacji, w którym piesek czeka na nowego właściciela. Tymczasowy 
właściciel musiał zaakceptować naszą kandydaturę na nową rodzinę Bajki, potem odwiedził nasz dom, żeby sprawdzić, czy warunki 
są odpowiednie i czy nie będziemy trzymać pieska na łańcuchu. Tak oto ruda Bajka trafiła pod nasz dach. 

Musimy o nią dbać, szczepić ją, karmić i wyprowadzać. Najwięcej problemów sprawiło nam nauczenie pieska, by nie załatwiał 
swoich potrzeb na dywanie, po trzech miesiącach osiągnęliśmy pełen sukces. Dywany jednak nadawały się do prania. 

Cała ta historia z pieskiem sprawiła, że zainteresowałem się pracą fundacji na rzecz zwierząt. W Polsce działa wiele takich fundacji, 
tutaj opiszę tę, która dała nam Bajkę.

Fundacja „Przytul psa”

Poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczanie ogłoszeń w internecie, prasie, propagowanie adopcji 
na akcjach edukacyjnych, zbiórkach, wystawach… oraz na wszelkie inne sposoby. Jest to jeden z najważniejszych celów fundacji, 
ponieważ w żadnym, nawet najlepszym schronisku zwierzę nie będzie się czuło tak, jak w prawdziwym, własnym domu…
 
Prowadzą sieć domów tymczasowych.
Poszukują ludzi chętnych do tego typu współpracy. Dwa - trzy tygodnie opieki nad psem lub kotem, niewielki kąt do spania może 
uratować zagubionemu zwierzęciu życie – uchroni go przed schroniskiem, w którym jest narażone na choroby, pogryzienia głów, 
przed schroniskiem, w którym wiele z nich „utyka” na zawsze… W tym czasie fundacja zajmuje  się promocją zwierzęcia i stara się 
znaleźć mu nowych właścicieli. 

Fundacja współpracuje z wolontariuszami i schroniskami dla zwierząt.

Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przygarnięcia psa, a nie kupowania go u hodowcy. 
Pamiętajcie, że zwierzę w domu to wielka odpowiedzialność i obowiązek.

Autor 

Hubert Decyk

Przygarnij, 
nie kupuj !!!!!
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Czym według pani są mediacje?
- Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów. Poza 
osobami pokłóconymi są też włączone osoby trzecie, 
które prowadzą rozmowę tak, żeby łatwiej było dojść 
do zgody. Wiemy przecież, że kiedy ludzie są źli na 
siebie, nie zawsze im to wychodzi. W mediacji jest 
ktoś, kto pomaga, żeby znalazło się rozwiązanie dla 
konfliktu.

Rozmowa z panią 
Magdą Leczkowską, 
pedagogiem i mediatorem

kiedy dzieci już czasem nawet skończyły… albo idą do 
nauczyciela, żeby coś zrobił. Taka droga, że dorosły 
ma „coś” zrobić z konfliktem, to rozwiązanie konfliktu 
za pomocą sędziowania. Wtedy ten nauczyciel, 
który „coś” robi (wpisuje uwagi do dzienniczków 
albo ukarze jedną z tych osób, wedle tego jak je 
ocenił) może wybrać sposób rozstrzygnięcia sprawy, 
który nie odpowiada żadnej ze stron. Wtedy obie 
strony są niezadowolone z rozwiązania konfliktu. 
Natomiast w mediacjach chodzi o to, by obie strony 

Dlaczego według pani warto przeprowadzać 
mediacje? Nie lepiej pozwolić tym osobom, 
by same to rozwiązały?
- Mediacja ma sens wtedy, gdy te osoby same 
nie umieją sobie poradzić, bo są zdenerwowane. 
Na przykład, dochodzi już do agresji, do jakiegoś 
przezywania, do różnych niemiłych rzeczy, które 
ogólnie nie służą rozwiązaniu konfliktu. Jeśli konflikt 
jest na takiej drodze, że bardziej się rozpędza, niż 
hamuje, to wtedy trzeba kogoś włączyć. W szkole 
bardzo często angażuje się wtedy nauczyciela albo 
rodzica, a potem rodzice zaczynają się ze sobą ścierać, 

były maksymalnie zadowolone z ustaleń. Rozmowa 
trwa tak długo, aż wszystkie pokłócone osoby zgodzą 
się, że rozwiązania ustalone w czasie mediacji im 
odpowiadają. To jest dla mnie kluczowy argument, że 
mediacje są lepsze od szkolnego sędziowania.

Na czym dokładnie polega zawód mediatora?
- Mediatorzy działają na dwóch zasadach. 
Są mediatorzy sądowi i mediatorzy działający  
w firmach, fundacjach albo poradniach. Część z nich 
łączy w sobie jeden i drugi rodzaj tej pracy. Mediatorzy 
sądowi są wpisani na listę w sądzie. Kiedy sędzia ma 

A jakie są zasady mediacji?
-Przede wszystkim mediacja jest sensowna, tylko 
jeśli strony chcą się dogadać (co nie oznacza, że mają 
chcieć się pokochać). Chodzi o to, że trzeba chcieć 
ustalić rozwiązania maksymalnie dobre dla obu stron. 
Obie strony muszą chcieć zrobić coś z konfliktem. 
To nazywa się dobrowolność. Drugą zasadą jest 
akceptowalność, czyli wszystko co zostaje ustalone 
musi się podobać obu stronom. Trzecia i czwarta 
zasada dotyczą tego, jaki stosunek ma mediator do 
stron: jest on bezstronny, czyli nie przyznaje nikomu 
racji, nie ustala, kto jest ofiarą, a kto agresorem, kto 
jest winny, a kto niewinny. Jest również neutralny. Nie 
bierze na siebie rozwiązania problemu, tak jak jest to 
w przypadku sędziego, tylko pozostawia rozwiązanie 
w rękach stron. Podpowiada różne rzeczy, prowadzi 
rozmowę, koordynuje ustalenia, natomiast niczego 
nie narzuca. I ostatnia bardzo ważna zasada to zasada 
poufności. Wszystko, co usłyszy mediator (niezależnie 
od jego wieku), pozostaje objęte tajemnicą. Dotyczy to 
również nauczycieli, którzy czasem przy takiej mediacji 
asystują.

jakąś sprawę, która nadaje się do mediacji (często 
są to sprawy rodzinne), wzywa mediatora z listy. 
Mediator dowiaduje się o sprawie, stawia się w sądzie, 
spotyka się ze stronami, które miały brać udział w 
rozprawie i wykonuje swoje obowiązki. Druga opcja 
jest taka, że można pracować w poradni i świadczyć 
usługi mediacyjne osobom, które same tam przyjdą 
lub pracować na zlecenie firm. Zapewne jednak 
jest jeszcze wiele innych indywidualnych ścieżek 
zawodowych.

Jak zaczęła się pani przygoda z mediacjami?
- Zaczęła się tak, że poszłam na ciekawe studia 
podyplomowe w zakresie relacji interpersonalnych 
i profilaktyki uzależnień, i w ramach tych studiów 
była propozycja, by zrobić uprawnienia mediatora  
w nurcie mediacji pojednawczych. Ta idea bardzo mi 
się spodobała. Mediacje pojednawcze zakładają, że 
zawsze dąży się do zgody pomiędzy stronami, a nie do 
tzw. „kulturalnego rozstania”.

Co na samym początku było dla pani 
najtrudniejsze w pracy z dziećmi w szkole na 
kursie mediacji?
- Na kursie wszystko jest przyjemne. Mediatorzy 
chętnie przechodzą kurs, ćwiczenia i zdają egzamin. Nie 
wiem, czy w czasie zajęć mam jakiekolwiek trudności… 
Problemem jest to, że brakuje nam spraw do mediacji, 
gdyż szkolne nawyki są inne i konflikty trafiają zwykle 
do wychowawcy lub rodzica. Serdecznie zapraszam do 
zgłaszania spraw do mediacji do mnie do sali 44 lub do 
pani Kasi psycholożki w pokoju 27a.

Kiedy w szkole odbywają się takie mediacje?
- Najchętniej w piątki na szóstej godzinie lekcyjnej. 
Możemy jednak zmieniać ten termin w zależności 
od planu lekcji uczestnikówi mediatorów, których  
do każdej sprawy dobieramy indywidualnie. Planujemy 
również otworzyć kącik mediatora, który będzie 
czynny codziennie podczas przerwy śniadaniowej 
przy sali 24, w którym dyżurować będzie co dzień inna 
para mediatorów.

Wywiad przeprowadzili: 

Natalia Strąk, Maciej Hyła i Maciej Kośliński z kl. 7b
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Prolog - Wiedza

Wzywam księżniczkę Louise-rozległ się jej mocny, czysty głos. 
Była to oszałamiająco piękna królowa Kasjopyi, o błękitnych 
oczach i spiętych w kok przypominający róże bursztynowych 
włosach, a skórze białej jak śnieg. Wielu mężczyzn oddałoby 
majątek za jej przychylny uśmiech, nie tylko przez jej piękność, 
ale również przez wpływy na losy pięknego i szanowanego 
kraju. Kasjopya byłaby całym kontynentem, gdyby łaskawa 
królowa nie pozwoliła małej Efrydzie - niewielkiemu państwu 
- zająć małą część lądu od strony gór.

Rozległ się odgłos otwieranych drzwi i do sali weszła 
księżniczka. Była piękna, ale inaczej niż matka-gęste, brązowe 
włosy zaplecione w gruby warkocz na plecach, ostre rysy, 
blade - nie czerwone jak chowające się słońce usta królowej. 
Nawet oczy, głębokie i ciemne, ze złotymi plamkami niczym 
małe promyki słońca były inne.

- Oto jestem - powiedziała równie silnym głosem księżniczka 
Louise - Witaj, matko - dodała, dygając z gracją. Królowa 
spojrzała na nią. Zawsze dobierała stroje do urody, więc 
miała na sobie bogato zdobioną suknie barwy jasnego błękitu 
(był to narodowy kolor Kasjopyji), z delikatnymi rękawami 
ozdobionym falującą pod wpływem jej ruchów koronką. 
Spódnica rozszerzała się, przybierając coraz jaśniejszy 
odcień niebieskiego, aż w końcu przeradzał się w biel. 
Misterne wzory w pasie były zasługą najlepszych krawców. 
Natomiast jej córka-jakże różna od niej, miała suknię-
jak na gust i fortunę królowej-wprost ubogą. Elegancko 
postrzępione rękawy nad ramionami, przypominające 
rozłożyste skrzydła smoka, purpurowy, królewski kolor, 
a jej jedyną ozdobą był połyskujący bursztyn na piersi. 
 
Matka spojrzała na córkę z bólem wypisanym na zwykle 
pogodnej twarzy.

Szkice literackie 
Księżniczka Louise 

- Muszę Ci coś wyznać -  powiedziała, splatając nerwow palce 
- spocznij przy mnie - nakazała.

Dziewczyna miała zaledwie jedenaście lat, co - według 
królowej - było o wiele za mało, by wysłuchiwać takich wieści. 
Jeszcze raz spojrzała na jej twarz o nieodgadnionym wyrazie, 
bardziej odpowiadającym osobie pięć lat starszej niż jej.

- Może być to dla ciebie wstrząsem - ostrzegła królowa, 
gdy już majestatycznie utkwiła swój wzrok przed siebie. W 
czasie rozmów nikomu nie patrzyła w oczy i zabroniła robić 
to innym. Teraz, zdenerwowana, niby od niechcenia gładziła 
swój tron rzeźbiony w kwiaty.

- Nigdy o tym nie mówiliśmy - owijała w bawełnę władczyni. 
Gdy powiedziała słowo „mówiliśmy”, mając na myśli króla 
Kasjopyi, dziewczyna drgnęła. Jej ojciec żył i miał się zdrów, 
ale widywała go jedynie w porze obiadu. Na inne posiłki lub 
spotkania nie przychodził.

- Chcieliśmy cię przed tą tajemnicą uchronić. Każdy, kto TO 
wie, jest zagrożony. Niestety, teraz gdy wiedza... - królowa 
wolno dobierała słowa - stała się tak pożądana... tak cenna... 
- królowa Josephine Batou de Rezomont druga, władczyni 
całej Kasjopyi, zacisnęła wargi, nagle pobladłe jak córki. 
Wzięła głęboki oddech i wydusiła z siebie:

- Magia istnieje. Nasza rodzina to czarodzieje - wyszeptała 
kobieta. Zrobiła to. Mogła teraz tylko czekać, aż przyjdą Oni 
i ją zabiorą.
 
- Możesz wyjść - dodała. Księżniczka Louise dygnęła 
uprzejmie i wyszła.

Autor 

Zonia Jankowska
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Gość specjalny - wywiad z panią 
Aleksandrą Krupińską 
Franek Czajnik: Dzień dobry, nasi czytelnicy chcieliby bliżej poznać pani pasje i 
zainteresowania, czy mógłbym dowiedzieć się dla nich, skąd wzięła się pani pasja do 
matematyki?
Pani Aleksandra Krupińska: Od razu takie trudne pytanie mi zadałeś. Pasja do matematyki… 
Zawsze ciekawiły mnie różne problemy matematyczne, logiczne, konstrukcyjne. Fascynowało 
mnie to, że jeden problem można rozwiązać na wiele sposobów. Matematyka doskonale to 
ukazuje. 
F: Od zawsze lubiła pani matematykę?

Pani AK: Nie! Kiedyś lubiłam tylko sport i wychowanie fizyczne.

F: A jak byłaby pani sportowcem, to jakiej dyscypliny?

Pani AK: Oczywiście piłka ręczna.

F: A jakiej drużynie pani kibicuje?

Pani AK: Obecnie żadnej.

F: Czy zawsze planowała pani zostać nauczycielem?

Pani AK: Nie. Przez kilka lat zajmowałam się geodezją i kartografią. Projektowałam mapy.

F: A jakie jest pani hobby?

Pani AK: Czytanie książek i nauka gry na pianinie. Czasami gram w piłkę ręczną lub koszykówkę.  Przede wszystkim jednak wolny 

czas staram się spędzać z przyjaciółmi. 

F: A gra pani w drużynie koszykarskiej czy towarzysko?

Pani AK: Towarzysko z sąsiadami.

F: A jakby pani otrzymała główną nagrodę w totolotka, to co zrobiłaby pani z wygraną?

Pani AK: Pojechałabym w podróż dookoła świata. Z przyjaciółmi.

F: Jaką pani siebie lubi najbardziej?

Pani AK: Bardzo trudne pytanie (…) Lubię siebie w każdym wydaniu.




