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      TYTUŁEM WSTĘPU 

 

Oto jest. Historyczny moment. Pierwszy numer Źródełka. Nie opuszcza 

mnie jedno pytanie – czy okaże się ono tylko czymś ulotnym, o czym 

społeczność szkolna szybko zapomni, czy też może będzie miejscem, które 

pokaże nam wszystkim, w którym miejscu dziś jesteśmy jako szkolne 

społeczeństwo. No dobrze. Patetycznie już było. Zatem teraz z lekkością i 

swadą. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego zapraszam do lektury. 

Nasi szanowni Czytelnicy dowiedzą się z niej, czy jazda motocyklem może być 

bezpieczna; poznają historię nastolatki, która trafia do luksusowej willi w 

Pensylwanii i zobaczą, jak ciekawe może być szydełkowanie. Zastanowimy się, 

czy warto grać w Stumble Guys, sprawdzimy, co słychać u łaziskich siatkarek i 

wczytamy się w odcinkową historię o nastolatce, którą ścigają demony 

przeszłości. 

A to tylko część tematów poruszanych przez redaktorów z gabinetu 

numer 46. I dopiero początek, bo na przyszłość szykujemy jeszcze więcej. 

Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, cała szacowna 

Społeczności Szkolna – oddajemy Wam pismo. Jest Wasze. Mamy szczerą 

nadzieję, że zakiełkuje w Waszych dłoniach, pod czujnym okiem Pana Suma. 

 

 

PS. 

Nasiona należy podlewać ;) 

 

 

PPS. 

Już za chwilę świąteczny dodatek! Wesołych Świąt! 

 

 

 

 

 

Paweł Otręba 
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  Kalendarium listopadowo–grudniowe 

 

 

 

1830: w nocy, z 29 na 30 listopada, wybuchło w Polsce powstanie 

listopadowe. 

 

 

 

 

1981: 13 grudnia został wprowadzony w Polsce stan wojenny. 

 

 

 

 

1991: 26 grudnia przestał istnieć Związek Radziecki. 

 

 

 

 

1998: 20 grudnia urodził się francuski piłkarz, Kylian Mbappe. 

 

 

 

 

1999: 17 listopada urodził się polski raper, Young Igi. 

 

 

 

 

2019: 17 listopada w chińskim mieście Wuhan potwierdzono pierwszy 

przypadek zakażenia koronawirusem. 
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    ŁAMANIE GŁÓWEK 

 

 
 

 
1.  Jaki przedmiot jest ukryty w tym zdaniu?: 

Leci litera ,,o” z doby, żeby zdążyć na Święta. 
 

2.  1=5, 2=3, 3=4, 4=6, 5=4, 7=6, 8=5, 9=…, 10=… 
Czy potrafisz dokończyć tę sekwencję? Według jakiej 

zasady jest liczona? 

 
3.  Maks miał zrobić makietę na technikę. Zaczął wypisywać numery 

na tabliczki domów z ulicy Kasztanowej. Ma przygotować numery 
od 1 do 10. Ile razy będzie wypisywać cyfrę 8? 

 
4.  Cena kury to 10 zł, cena pająka wynosi 40 zł, a pszczołę wyceniono na 30 

zł. 
Jaka według tych zasad będzie cena słonia? 

 
5.  Pani Zofia ma pięć córek, a każda z nich ma brata. 

Czy umiesz obliczyć, ile dzieci jest w tej rodzinie? 
 

6.  Ile razy możesz odjąć 1 od 100? 
 

7.  Rozwiąż sudoku. 
 

 5   6  4   

 2    7 9   

  3   5  2 6 

8  2 7 5     

     3    

    4 1 7  2 

5 7  1   2   

  4 3    5  

  1  8   4  
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8.  Rozwiąż. 
  

 
                    +                    +                   = 18 

 
 

 

 
                     +                     +                     = 15 

 
 

 
 

 
                    +                      +                     = 11 

 
 

 
 

 
                     +                     *                      = ? 

 

 

 

Rozwiązania zagadek prosimy przesyłać na adres miesieczniksp1@interia.pl. 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich łamigłówek jest przewidziana nagroda w 

postaci punktów dodatnich! Zapraszamy! 

  

 

Przygotowała Dominika Kłapczyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miesieczniksp1@interia.pl
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GALERIA SZTUKI UCZNIOWSKIEJ 
 

 

 

 

    Klaudia Noras 
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    Michał Doroziński   
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      Laura Juszczuk  
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    BELFER MÓWI 

 
Niniejszy wywiad jest pierwszym, historycznym wywiadem z cyklu Belfer 

mówi, w którym to nauczyciele z naszej szkoły dają się nieco lepiej poznać i 

wygłaszają swe zdanie na najrozmaitsze tematy. W pierwszym odcinku tej 

pasjonującej i trzymającej w napięciu serii redakcja „Źródełka” ze skrzydła 

klasy 6B rozmawia z Panią Magdaleną Sputowską. 

 

 

ŹRÓDEŁKO: Na początek mały test. Jaki jest wzór na deltę? 

MAGDALENA SPUTOWSKA:  

Ź: A ile to jest 2+2x2? 

M.S: 2 + 4 = 6 

Ź: Piątka z plusem! Możemy przejść do wywiadu. Jakie jest Pani 

doświadczenie zawodowe, jak długo Pani uczy w szkole? 

M.S: W szkole pracuję ponad 20 lat, wcześniej moja praca nie była związana 

ze szkołą.  

Ź: Czy lubi Pani swoją pracę, a jeśli tak, to za co?  

M.S: Zawód nauczyciela to nie tylko zawód, to wyzwanie i służba na rzecz 

ucznia i w trosce o jego dobro. Swoją pracę lubię za ciągły kontakt z dziećmi i 

młodzieżą, za gimnastykowanie umysłu, za widoczne efekty pracy. Bywa ona 

fascynująca, ale i męcząca. Lubię, gdy spotykam swoich absolwentów i  

wspominamy nasze wspólne lata. Lubię mój zawód i moją pracę, choć 

zdarzają się i gorsze chwile. Nie lubię tzw. dokumentacji, którą nauczyciel 

musi przygotowywać w dużych ilościach, niesprawiedliwych osądów i 

pomówień, niewłaściwych zachowań i dwulicowości, jestem zwolennikiem 

wyjaśniania spraw twarzą w twarz. 

Ź: Jak Pani reaguje na złe zachowanie uczniów? 

M.S:Rzeczywiście, czasami mam do czynienia z uczennicami i uczniami, 

którzy naruszają dyscyplinę w klasie, a przecież podstawą w zrozumieniu 

poznawanego materiału jest cisza i skupienie na lekcjach, zwłaszcza 

matematyki. Myślę, że jestem osobą stanowczą i konsekwentną w swoich 

działaniach, a uczniowie wiedzą jakie zasady obowiązują na moich lekcjach.  

Ź: Dlaczego akurat matematyka? 

M.S: Zawsze lubiłam matematykę, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków, 

a nie lubiłam się uczyć na pamięć. Jestem osobą zdyscyplinowaną, 

zorganizowaną, a te cechy pomogły mi w podjęciu decyzji o wyborze 

matematyki na studiach. 

Ź: Co i kiedy zainspirowało Panią do zostania nauczycielką? 

M.S:Moja pierwsza praca nie była związana z nauczycielstwem, jednak koleje 

losu i splot wydarzeń niezależnych ode mnie spowodowały, że znalazłam się w 

szkole. 

Ź: Gdzie by Pani pracowała, gdyby nie szkoła? 
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M.S: Z tego względu, że ukończyłam studia na Politechnice Śląskiej, na 

wydziale Matematyczno-Fizycznym, mam tytuł magistra inżyniera, więc 

mogłabym w pracować w przemyśle, ekonomii czy bankowości. 

Ź: Jak sobie Pani wyobraża idealnego ucznia? 

M.S: Idealny uczeń powinien być: uczciwy, godny zaufania, inteligentny, 

pracowity,  pomocny, ambitny, dobrze uczący się, nie powinien kłócić się z 

nauczycielem. Powinien mieć swoje zdanie i racje, które potrafi 

uargumentować, prawdomówny i szczery, nie lubię ludzi fałszywych.  

Ź: Czy rozważa Pani odejście z zawodu? 

M.S: Póki co, nie. 

Ź: Czy ma Pani swoją ulubioną klasę albo ucznia? 

M.S: Nie mam swoich ulubionych i nigdy nie miałam. Staram się wszystkich 

traktować tak samo, ale wiadomo, że do jednych klas idzie się z większą 

przyjemnością, zwłaszcza do tych których uczniowie się uczą, są 

zaangażowani i grzeczni na lekcjach. 

Ź: Czy potrafiłaby Pani udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku na lekcji? 

M.S: Wydaje mi się, że tak, przeszłam odpowiednie szkolenia. 

Ź: I na koniec seria tak zwanych szybkich strzałów. Kawa czy herbata? 

M.S: Herbata, a kawa jedynie latte:) 

Ź: Czy lubi Pani kwiaty? 

M.S: Tak. 

Ź: Wieczór w domu czy wyjście na imprezę? 

M.S: Wieczór w domu. 

Ź: Co według Pani było pierwsze – jajko czy kura? 

M.S: Pytanie na które nie znam odpowiedzi. 

Ź: Film czy serial (i oczywiście jeden ulubiony ;) )? 

M.S: Nie mam ulubionego, ale podobają mi się seriale Lupin i Virgin River. 

Ź: Ulubiona książka? 

M.S: Książki Harlana Cobena i Paulo Coelho. 

Ź: Lato czy zima? 

M.S: Zdecydowanie lato. 

Ź: Dzień czy noc? 

M.S: Dzień. 

 

 

Rozmawiała klasa 6B. 
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   Z PADEM PRZEZ ŚWIAT 

       Recenzja gry Stumble Guys  

          Klaudia Noras 

 

Gra Stumble Guys jest bardzo 

dobrym odwzorowaniem gry Fall Guys, 
która była popularna około 2020/21 roku, 

chociaż niektórzy mówią że to po prostu 
podróbka. Sama miałam okazję grać w 

Stumble Guys i mogę polecić  
ją osobom które się po prostu nudzą lub 

chcą się pościgać ze znajomymi i innymi 
ludźmi. Jednak dla mnie gra Stumble Guys 

jest trochę nudna, ale to dlatego, że ja wolę 
gry, w których można  

np. coś zbudować, typu Minecraft. 

Stumble Guys jest typem gry, w której chodzi o  rywalizację polegającą 

na dobiegnięciu do mety szybciej, niż inne osoby. Gra ma naprawdę proste 

sterowanie, które pomaga każdemu graczowi na Androidzie cieszyć się nim na 
swoim telefonie. W pierwszej rundzie z 32 graczy zakwalifikuje się tylko 16, 

później jedynie 8, a następnie jest już finał i tylko jedna osoba może wygrać 
złotą koronę. Stumble Guys posiada wiele skinów, niektóre są lepsze, a niektóre 

gorsze, zależy to od ich rzadkości, 
których jest sześć; najlepsze są skórki z 

podpisem ,,coś specjalnego”, które są 
oznaczane kolorem pomarańczowym, 

drugie najlepsze to skórki ,,legendarne”, 
których jest około 35 i są oznaczane 

kolorem żółtym, następne w kolejności 
są skórki ,,epickie”, których jest około 65 

i wyróżnia się je kolorem fioletowym, 
później są skórki ,,rzadkie” są oznaczone 

kolorem niebieskim, i jest ich około 50, 

drugie najgorsze są skórki ,,nietypowe”, które oznacza się kolorem zielonym, 
natomiast najgorsze skórki nazywają się skórkami ,,zwykłymi”. Skórki 

najczęściej przedstawiają jakieś zawody albo po prostu zwyczajnych ludzi, 
kupuje się je w sklepie (w grze) lub da się je też wylosować w „kole fortuny” 

skinów. Gra posiada również różnorodne mapy, których jest około 20-25. 
Wszystkie mapy są różnorodne i rozbudowane, chociaż niektóre są łatwiejsze, 

a niektóre trudniejsze, to każda jest ciekawa i ma swój potencjał. Mapy w 
Stumble Guys są zazwyczaj kolorowe i trochę jaskrawe. 
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A teraz przejdźmy do fabuły gry. Gra Stumble Guys jest grą multiplayer, 

co można zauważyć w powyższym tekście o ilości graczy i chociaż pisałam, że 
jest to gra w stylu Fall Guys, co jest prawdą, Stumble Guys jest również grą w 

stylu Battle Royale. Gra Stumble Guys pozwala nam wcielić się w kolorowego 
ludzika, który próbuje pokonać tor przeszkód szybciej od innych graczy. 

Przeszkody mogą być różnorodne, typu spleef. Jednak może się zdarzyć że 
spadniecie z toru… I co teraz? Nie, nie odpadacie z toru, jeżeli to normalny tor 

przeszkód, ponieważ są tory właśnie typu spleef, z którego odpadacie, gdy 
spadniecie, ale jeśli chodzi o typowe tory przeszkód, to w zależności od tego, 

jak daleko dojdziecie, zapisze Wam się jakiś spawnpoint, który znajduje się 
najczęściej przed przeszkodą, na której odpadliście i właśnie tam się 

przeniesiecie. 

Pamiętajcie też, że jeśli spadniecie, to nie jesteście od razu przekreśleni 

i już nie macie szans na wygraną, ponieważ wciąż macie szansę na załapanie 

się na metę, zwłaszcza gdy jeszcze nikt lub mało osób pokonało ten tor 
przeszkód. 

Moja całkowita ocena gry to 7/10, ponieważ, jak już mówiłam, po prostu 
nie lubię gier tego typu, bo są dla mnie 

po prostu nudne, ale jeśli lubicie gry 
oparte o właśnie tego typu 

rywalizacje, to Stumble Guys jest po 
prostu idealne dla Was.                                                   
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   PIŁKA, BRAMKA, GOL! 
 
PIŁKA NOŻNA 
Alex Mȕller 

 

Piłka nożna to najpopularniejszy sport zespołowy na świecie. W tej 
formie, jaką znamy obecnie, narodziła się na Wyspach Brytyjskich. Pierwsze 

reguły futbolu ustalone zostały w 1848 roku w Cambrige. W kolejnych latach 
wprowadzano i przekształcano przepisy dotyczące gry w piłkę nożną, aż w roku 

1857 powstał pierwszy klub piłkarski na świecie – Sheffield Football Club, który 
ogłosił aktualne i obowiązujące zasady gry. Historia piłki nożnej jako takiej jest 

ciekawa, bo pierwsze piłki do gry w „nogę” wykonywane były z podłużnych 

kawałków skóry i zasznurowanego pęcherza zwierzęcego z powietrzem. W 
latach pięćdziesiątych XX wieku złożono pierwszą piłkę z 32 łat. Obecnie piłki 

są zgrzewane termicznie i składają się z 32 łat, z których 20 to sześciokąty 
foremne, a 12 pięciokąty foremne. 

W meczu piłki nożnej biorą udział dwie drużyny. Na boisku może 
przebywać jedenastu zawodników z każdego zespołu, w tym po jednym 

bramkarzu. Strój zawodnika składa się z koszulki (z nazwiskiem, numerem oraz 
logiem klubu), spodenek, getrów oraz specjalnego obuwia przeznaczonego do 

gry na trawie, tzw. korków. Każdy mecz  ma dwie połowy. Obie trwają po 45 
minut. Przerwa pomiędzy nimi nie może przekraczać 15 minut. Do każdej 

połowy może zostać doliczony dodatkowy czas, o którego długości decyduje 
sędzia. Gol pada w momencie, gdy piłka przekroczy linię bramkową całym 

swoim obwodem. Nie dopuszcza się gry rękami. Jedynie bramkarz – w obrębie 
pola karnego –  ma prawo chwycić piłkę w ręce. Mecz wygrywa drużyna, która 

strzeli więcej goli. Często zdarza się również wynik remisowy. Są sytuacje, w 

których ten wynik musi zostać rozstrzygnięty. W takim przypadku dopuszcza 
się przedłużenie czasu gry o dwie dogrywki. Gdy one nie przyniosą rezultatu, 

następuje konkurs rzutów karnych. 
Piłka nożna to nie tylko dyscyplina sportowa i określone reguły. 

To także fenomen kulturowy. Piłka potrafi łączyć kibiców na całym 
świecie bez względu na kolor skóry, wyznanie czy orientację. Dla 

prawdziwego kibica liczy się tylko dopingowanie swojej drużyny, nic 
innego nie ma znaczenia. 

Piłka nożna również wychowuje. Uczy młodych piłkarzy, jak grać 
w duchu fair play i z szacunkiem do rywala. Mobilizuje do pokonywania 

własnych słabości i samodyscypliny. Jest wielu zawodników, którzy 
swoją gra i postawa na boisku zasługują na miano piłkarzy 

wszechczasów. Według mnie wśród nich powinni znaleźć się: Pele, 
Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zinedine Zidane i 

oczywiście nasz rodak, Robert Lewandowski. 

Piłka nożna to moja ulubiona dyscyplina sportowa. Jestem zagorzałym 
kibicem, ale też trenuję piłkę nożną. To moja pasja, której z przyjemnością 

poświęcam każdą wolną chwilę. 
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SIATKÓWKA 
Magda Raulinowska 

 
 

Dzisiaj napisze o siatkówce. 
Siatkówka to sport zespołowy. W siatkówce są różne etapy w zależności 

od wieku. Najpierw gra się w dwójkę, potem w trójkę, następnie w czwórkę, a 
na koniec w szóstkę. 

 
Zasady gry w siatkówkę: 

- każdy zespół może wykonać trzy odbicia – odbiór, wystawę i atak, każdy 
następny jest błędem; 

- gra się do 25 punktów i do trzech setów, gdy obie drużyny mają po dwa 
sety, wtedy jest time break; 

- nie można przekroczyć linii przy serwowaniu jak i linii pod siatką; 

- nie wolno dotknąć siatki; 
- można odbijać piłkę dowolną częścią ciała. 

 
 

 
 

Sprzęt siatkarski: 
▪ Piłka do siatkówki 

▪ Kosz na piłki 
▪ Siatka  

▪ Guma do ćwiczeń 
▪ Spodenki 

▪ Koszulka na trening 
▪ Rękawki 

▪ Ochraniacze na 

kolana 
▪ Buty sportowe 

▪ Bidon 
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    SZKOLNY BRUM 
 

Kamil Roterman 

 

Chciałbym Wam zaprezentować sport, który uprawiam – a mianowicie 

jazda motocyklem terenowym. 

Od małego interesuje się motoryzacją, na szóste urodziny dostałem od 

rodziców mini motocykl tzw. pocket-bike, mały cross odpalany szarpakiem jak 

kosiarka. Na takim mini-biku robiłem pierwsze kilometry. Potem wyrastałem z 

kolejnych i kolejnych motocykli, stawały się za małe i za słabe, aż do teraz gdy 

mam Kawasaki KX85. Motocykle z klasy 85 mają największy współczynnik 

mocy w stosunku do masy, ten ma 28 KM przy wadze jedynie 65kg. Taka mała 

masa przy dużej mocy pozwala na efektowne skoki i pokonywanie niemal 

pionowych podjazdów. 

Wiele osób, w tym moja babcia, twierdzi, że jest to sport bardzo 

niebezpieczny. Wielokrotnie w mediach słyszy się o wypadkach z 

udziałem motocykli. Uważam, że o wiele bezpieczniejsza jest jazda 

motocyklem w terenie z dala od ruchu samochodowego, niż 

uczestnictwo w ruchu ulicznym, oczywiście pod warunkiem 

prawidłowego stroju jaki jest potrzebny w teren. Na taki strój 

ochronny składają się: wysokie buty chroniące stopę i kostkę, 

ochraniacze bioder, zbroja na klatkę piersiową, kask, ochraniacze na 

łokcie i rękawiczki. Kompletny strój sprawia, że zwykle po wywrotce 

można wstawać i siadać na motocykl bez najmniejszego urazu. 

Ja osobiście, jeżdżąc już 6 lat na motocyklach terenowych, nigdy nie 

miałem poważniejszego urazu. Uważam że jestem dobrym i rozsądnym 

kierowcą. Obycie  pojazdami mechanicznymi w tak młodym wieku przyda mi 

się w życiu, i nie będę miał problemów w przyszłości z opanowaniem jazdy 

większym motocyklem lub samochodem. 

Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję że zainteresowałem was nieco 

tematem sportów motorowych. Poniżej dwa zdjęcia dokumentujące powyższe 

słowa. 
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Krzysztof Szulc 

 

 

Romet Komar - motorower produkcji polskiej,      

produkowany w latach 1960-1983 (różne 

modele) przez Zjednoczone Zakłady Rowerowe w 

Bydgoszczy,  

a później Zakłady Predom-Romet, głównie na 

rynek polski (model MR232 występował takżę w 

Niemczech  

i Holandii pod nazwa MOa-25 ,,Condor”). 

Producent: Romet 

Okres produkcji: 1960-1983 

Pojemność baku: 6, 1 l w tym 0,5 l rezerwowy; 9 l w. 

 

 

Pierwszy komar jeszcze z silnikiem                 Komara używano za czasów  

              komuny, czyli  

Simsona. Konstrukcję motoroweru                 PRL. Pewnie niejeden dorosły  

              członek 

dla ,,mas pracujących” zawdzięczamy             rodziny jeździł takim. U mnie  

               jest to mój tata. 

inżynierom: B. Kędzierskiemu,  

A. Kontzerze i J. Podlaskiemu. 
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Jan Linkiewicz 

Fiat 126p 

 

 

Fiat 126p był 

produkowany w latach 

1972-2000. Ten 

samochód miał silnik z 

tyłu, a bagażnik z 

przodu. 

 

Produkcja tego auta 

odbywała się w 

Bielsku - Białej od 

1973 r. do 2000 r., a 

w Tychach od 1975 r. 

do 1991 r. Auto waży 

od 580 kg do 645 kg. 

Napęd: tylny. 

 

Pierwsza Generacja Fiata 126p: 

- lewe lusterko, 

- szersze rozstawienie śrub trzymających koło z felgą, 

- inny prędkościomierz w aucie, 

- nawiew, który nagrzewa auto, 

- radio. 

 

Druga generacja Fiata: 
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- dodanie prawego lusterka, 

- węższe rozstawienie śrub trzymających koło z felgą, 

- inny prędkościomierz w aucie, 

- dodanie więcej kontrolek napraw i ile dane koło ma mieć bar, 

- radio, 

- inna kierownica. 

 

Auto podoba mi się ponieważ: 

- jest małe, lecz pojemne, 

- ma skrzynie 4 biegową (bo po co więcej?), 

- ma lampy z tyłu i z przodu, 

- jest czteroosobowe, 

- jest miejskim autem, 

- zużywa mało benzyny. 

 

 

 

    

   KAWIARENKA LITERACKA 

 

 

Rodzina Monet. Skarb - Weronika Anna Marczak 

5/5 

 

W naszych rodzinach zawsze są sekrety, lecz czy muszą być one aż tak duże 

jak sekret rodziny Monet? 

Tak samo jak życie Hailie - głównej bohaterki. Hailie od zawsze była porządną 

i   poukładaną dziewczyną, lecz jej życie zmieniło się od momentu, gdy jej 

mama i babcia zginęły w wypadku samochodowym. Dziewczyna po tym 

zdarzeniu dowiaduje się, że ma pięciu starszych braci, z którymi musi 

zamieszkać w Pensylwanii. Bracia Hailie, a szczególnie Vincent – jej prawny 

opiekun – okazali się być na tyle władczy, że nie pozwalali jej się spotykać z 

chłopakami. 

Jak dla mnie było to szokujące. 

Jednak poza życiem Hailie, było mi dane poznać też losy braci dziewczyny 

Tony’ego, Vincenta, Dylana, Shane’a oraz Willa. Mimo tego, że często byli 

niemili dla swojej siostry od razu ich polubiłam. Wiedziałam, że są w stanie 

zająć się nią odpowiednio i nie skrzywdzą jej nigdy. 

Jednakże z każdą chwilą, gdy czytałam tę książkę, dowiadywałam się, że 

dziewczyna ma problemy z odżywianiem. Rodzeństwo Hailie dowiedziało się o 

jej problemach na urodzinach najstarszego z braci. Wspierali ją w tym bardzo. 

To nie tylko książka o Hailie i jej braciach, ale też historia, która potrafi poruszyć 

różne ważne tematy. Pokazuje ona problemy niektórych ludzi oraz jak łatwo 

można stracić ważną dla nas osobę. Ta książka może być dla nas przystanią, 

której czasem potrzebujemy. Potrafimy również dzięki tej treści zrozumieć 
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problemy innych osób. Nigdy nie sądziłam, że będzie ona potrafiła wyciągnąć 

ze mnie tyle emocji oraz zrozumienia. 

Nie sądzę, abym kiedyś żałowała zakupu tej książki oraz tego, że w ogóle po 

nią sięgnęłam. Pokochałam tę historię oraz każdy zawarty w niej moment. 

Poczułam, że naprawdę czasem potrzebujemy takiej osoby, która będzie nas 

wspierać w każdym momencie naszego życia. 

 

~ Wejka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemnica snów (odcinek pierwszy). 

 

 

Musiałam biec. Choćbym miała stracić oddech i wypluć płuca. Nie mogłam się 

zatrzymać. Ona biegła za mną, cały czas widziałam jej cień za swoimi plecami. 

Las był gęsto porośnięty niskimi krzakami, co nie ułatwiało mi ucieczki. 

- Cassie, stój!- krzyczała dziewczyna - Proszę! 

Nie ma mowy. Nie stanę. Moje nogi z każdą chwilą zaczynają coraz bardziej 

słabnąć, w pewnym momencie robią się tak ciężkie, iż mam wrażenie, że nie 

dam rady zrobić kolejnego kroku. Zaczynam zwalniać. Widzę, że jasnowłosa 

dziewczyna zaczyna mnie doganiać, jest coraz bliżej mnie. Przystaję, nie dam 

rady dalej biec. Serce bije mi jak oszalałe, kolana się trzęsą, a płuca chyba 

zaraz przestaną działać. Widzę, że postać za mną również staje. Jest jakieś trzy 

metry ode mnie. Podchodzi do mnie wolnym krokiem skracając nasz dystans. 

Łapie mnie za ramię. 

- Cassie, proszę wysłuchaj mnie… - mówi spokojnym głosem -… daj mi jedną 

szansę… 

Próbuję wyszarpnąć się z jej uścisku, jednak ona okazuje się silniejsza. Sidney 

zawsze taka była. Zanim zginęła w wypadku samochodowym pół roku temu. 

Odwracam się i dokładniej przyglądam się twarzy mojej przyjaciółki. Jasne 

włosy do ramion, ciemne oczy niczym małe klejnoty, dokładnie tak ją 

zapamiętałam. 

- Cassie, posłuchaj… - zaczyna Sidney – Ja… 

Nagle słyszę gdzieś w oddali jakiś dźwięk. Otwieram szerzej oczy, a obraz 

zaczyna mi się lekko rozmazywać, coraz dokładniej słyszę głuche dzwonienie. 

W jednej chwili wszystko spowiła ciemność. 
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Budzę się. To tylko sen. Siadam i spoglądam na zegarek stojący przy łóżku. 

Wyświetlacz wskazuje szóstą trzydzieści. Potrzebuję chwili na rozbudzenie się 

i przypomnienie sobie, jaki dzisiaj jest dzień. Jest wtorek, piątego czerwca – 

dzień urodzin Sidney. Gdyby nie tragiczny wypadek na początku roku, dzisiaj 

świętowałaby swoje szesnaste urodziny. Wstaję z łóżka i niechętnie podchodzę 

do szafy wyciągając z niej mundurek szkolny. Przebieram się i idę do kuchni, 

aby coś przegryźć. Stawiam na tosty. Kończę ogarnianie i o wpół do ósmej 

wychodzę do szkoły. 

Lekcje mijają spokojnie, gdy wychodzę ze szkoły jest już po piętnastej, więc 

postanawiam skierować się od razu do domu, decyduję jednak, że dzisiaj pójdę 

dłuższą drogą, którą pokazał mi kiedyś dziadek. Kieruję się więc w lewo, po 

czym skręcam w mały lasek, który z każdym moim krokiem zaczyna wydawać 

się większy i ciemniejszy. Gdy coraz bardziej zagłębiałam się w las, wydawało 

mi się, że ostatnio już w nim byłam, w dodatku cały czas miałam wrażenie, że 

ktoś mnie obserwuje.  

Przyspieszyłam kroku i po niecałych piętnastu minutach wyszłam na 

ulicę, która prowadziła prosto do mojego domu. Jak tylko weszłam do 

mieszkania, rzuciłam się do odrabiania prac domowych. Po skończeniu 

wszystkich moich zadań, poszłam coś przegryźć i obejrzeć film. Gdy mój seans 

dobiegł końca, za oknem już się ściemniało. Wstałam więc z kanapy i udałam 

się do łazienki, aby przebrać się do piżamy. Położyłam się około dwudziestej 

trzeciej i od razu zasnęłam. Gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam znajomy mi las. 

- Nie – powiedziałam sama do siebie – tylko nie to! 

Po chwili za swoimi plecami usłyszałam szelest. Odwróciłam się gwałtownie i 

ujrzałam Sidney. Nie wiedziałam co zrobić. Nie miałam siły i nie chciałam 

uciekać od niej tak jak ostatnio, lecz nie miałam również ochoty z nią 

rozmawiać. Do teraz miałam jej za złe, że wsiadła do tego samochodu ze swoim 

bratem, chociaż wiedziała, że nie ma on prawa jazdy. 

- Cassie, błagam, zostań... - zaczęła Sidney - ...wysłuchaj mnie, proszę. 

Przyjaciółka powoli zaczęła się do mnie zbliżać. Podeszła do mnie i delikatnie 

dotknęła mojego ramienia, a gdy zobaczyła, że nie stawiam oporu, przytuliła 

mnie. 

- Przepraszam. - Sidney zaczęła szlochać - gdybym wiedziała, że tak się to 

skończy, nigdy nie weszłabym z nim do tego samochodu. Cassie, tak strasznie 

mi przykro, naprawdę przepraszam. 

Nie miałam pojęcia co powiedzieć, zamiast tego, tylko mocniej wtuliłam się w 

Sidney. Stałyśmy tak chwilę, gdy podniosłam głowę i spojrzałam na twarz mojej 

przyjaciółki, ta zaczęła mi się rozmazywać, po chwili znowu otoczyła mnie 

ciemność. 

 

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 

 

         Eustaszka  
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                          KAMERA, AKCJA! 

 

             Filmy familijne idealne na weekendowy wieczór: 

 

 

 

1. Duże dzieci  – piątka przyjaciół z dzieciństwa spędza 

razem ze swoimi rodzinami weekend w domku nad jeziorem. 

Podczas pobytu wracają do dawnych wspomnień i pokazują 

dzieciom, jak się kiedyś bawiono. 

 

Reżyser: Dennis Dugan 

Gdzie obejrzeć: Netflix 

 

 

 

 

2. Rodzina od zaraz  –  małżeństwo specjalistów od 

renowacji domów podejmuje się wyjątkowego projektu: 

postanawiają adoptować trójkę dzieci. Czy uda im się stworzyć 

prawdziwą rodzinę? 

 

Reżyser: Sean Anders 

Gdzie obejrzeć: Netflix 

 

 

 

 

3. Tata kontra tata – wojna domowa między superfajnym 

ojcem i dobrodusznym ojczymem nabiera rozpędu, 

kiedy ten pierwszy niespodziewanie wraca do domu. 

 

Reżyser: Sean Anders 

Gdzie obejrzeć: Netflix, HBO MAX, Canal+ Online, Play One 
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4. Beethoven – mały bernardyn przypadkowo trafia pod dach 

państwa Newtonów. Dzieciaki zauroczone szczeniakiem nadają 

mu imię Beethoven i przekonują niechętnego ojca, by pozwolił 

im go zatrzymać. Od tego dnia nic w życiu ich rodziny nie 

będzie już takie samo! 

 

Reżyser: Brian Levant 

Gdzie obejrzeć: Netflix 

 

 

 

 

5. Jak zostać kotem  – ciężko pracujący ojciec kupuje córce 

kota na urodziny. Wkrótce zostaje uwięziony w ciele 

futrzastego zwierzaka, co zmusza go do refleksji. 

 

Reżyser: Barry Sonnenfeld 

Gdzie obejrzeć: Netflix, Canal+ Online 

 

 

 

 

6. Pani Doubtfire – Daniel Hillard zatrudnia się jako gosposia 

byłej żony, by spędzać więcej czasu z dziećmi. Nikt nie wie, 

kim jest naprawdę, bo pracuje w przebraniu jako pani 

Doubtfire. 

 

Reżyser: Chris Columbus 

Gdzie obejrzeć: Canal+ Online, Player 

 

 

  

         Milena Sosna 
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 PASJONUJĄCY DZIAŁ 

     

     Szydełkowanie 

   

Wiele osób ma różnego rodzaju ciekawe zainteresowania, które są dość 

popularne, ale nieco mniej ma niespotykane i ciekawe pasje. Ja osobiście mam 

mało popularne hobby, jakim jest szydełkowanie.  

Moja przygoda z tego typu rękodziełami zaczęła się około półtora roku temu. 

Zanim przejdę do tego, jak wyglądała droga do obecnego poziomu moich 

umiejętności, wrócę do początku. Pasję zapoczątkowała we mnie moja   

babcia. Któregoś dnia pokazała mi niewielki przedmiot, który znalazła podczas 

sprzątania. Wiedziałam, co to, lecz babcia i tak powiedziała mi, do czego 

służy. Było to bardzo niewielkich rozmiarów szydełko. Powiedziała mi wtedy 

również, że mogę je sobie zatrzymać. Wzięłam je z ciekawości, nie sądziłam 

wtedy, że w niedalekiej przyszłości zacznę się tak bardzo interesować 

szydełkowaniem.  

Na krótki czas zapomniałam o tym przedmiocie, aż do chwili, w której babcia 

po raz kolejny pokazała mi rzeczy powiązane z szydełkiem. Były to przeróżne 

serwetki robione wieloma pięknymi ściegami oraz mały, przestronny koszyczek 

w kolorze różowym. Moją szczególną uwagę przykuł właśnie koszyczek. W 

tamtej chwili poczułam, że chciałabym tak umieć. Jak postanowiłam, tak też 

zrobiłam.  

Najpierw musiałam się zaopatrzyć w większy rozmiar szydełka, bo ciężko 

byłoby mi pracować takim małym, który był już w moim posiadaniu. Po zakupie 

szydełka babcia wręczyła mi jedną ze swoich włóczek, miała ich kilka, ponieważ 

do teraz potrafi robić na drutach. Gdy miałam już włóczkę, wraz z szydełkiem 

potrzebowałam chęci i motywacji. Motywację miałam, chęci już nieco mniej, 

pomimo to wzięłam się w garść i krok po kroku zaczęłam się uczyć podstaw.  

Po kilku nieudanych próbach miałam zamiar po prostu rzucić tym i nigdy już do 

tego nie wracać. Mam bardzo mało cierpliwości, a mimo to po chwili przerwy 

zaczęłam od początku. Po wielu zmaganiach w końcu zaczęło mi wychodzić, a 

moja radość była nie do opisania. Wtedy poczułam jeszcze większą motywację 

do dalszego działania w tym kierunku. Teraz jestem sobie wdzięczna za to, że 

wtedy się nie poddałam, tylko kontynuowałam działania. Gdy opanowałam 

podstawowe ściegi, chciałam spróbować czegoś nowego, a mianowicie zrobić 

maskotkę niezbyt dużych rozmiarów. Wybór padł na wielorybka. Pamiętam, że 

po jego ukończeniu byłam z siebie bardzo dumna. 

Od tamtego momentu robię maskotki na szydełku i jak na razie nie 

zamierzam przestać. Zdarza się, że robię je komuś na zamówienie. 

Szydełkowanie sprawia mi przyjemność, ale poza tym mam jeszcze jedno 

zainteresowanie, któremu jestem bardziej oddana i sprawia mi ono większą 

radość oraz satysfakcję z sukcesów. Gdyby nie moja babcia, której bardzo 

dziękuję, nie potrafiłabym tego, co teraz potrafię. Na koniec chciałabym jeszcze 

powiedzieć, że niezależnie od tego, co robicie, wkładajcie w to całe swoje serce 
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i zaangażowanie, bo efekty, jakie możecie osiągnąć, mogą przerosnąć Wasze 

najśmielsze oczekiwania.  

 

 

        Wiktoria Rajfura 
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            PLEBISCYT 

 
Redakcja „Źródełka” ogłasza konkurs na 

najsympatyczniejszą uczennicę i 
najsympatyczniejszego ucznia grudnia. Należy 
wybrać konkretną dziewczynę/konkretnego 

chłopaka i w kilku zdaniach opisać, dlaczego to 
właśnie ona/on zasługuje na tytuł 
Dziewczyny/Chłopaka Grudnia. Nie można 

głosować na siebie! Głos prosimy oddać w 
formie wiadomości  
e-mailowej, którą należy przesłać na adres 
miesieczniksp1@interia.pl. Wasze głosy mogą 

być anonimowe. Nie będą one nigdzie 
publikowane, jednak na ich podstawie 
opiszemy laureatów, więc posłużą one do 

stworzenia sylwetki zwyciężczyni i zwycięzcy. 
Głosować można zarówno na uczennicę i 
ucznia, jak  

i tylko na uczennicę lub tylko na ucznia. Wybrać 
można tylko jedną osobę. Zapraszamy do 
udziału w plebiscycie! 
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