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Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami,  

szuka się ich, a one siedzą na nosie . 

Phil Bosmans 
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Sardynia 

 Sardynia to skalista  

wyspa, druga pod względem  

powierzchni na Morzu Śródziem-

nym. Wraz z pobliskimi wyspami 

tworzy region administracyjny 

we Włoszech. Jej powierzchnia 

to 24800km². Zamieszkuje ją  

1672422 mieszkańców. Stolicą 

wyspy jest miasto Calgiari. 

 Wybrzeża Sardynii są ska-

liste i wysokie, z wieloma zatoka-

mi i cyplami. Większość wyspy 

zajmują góry. Przeważa na niej 

piękna, zielona roślinność śród-

ziemnomorska. 

 Wiele osób nazywa  

Sardynię wyspą szczęśliwości, 

gdyż przez 300 dni w roku świeci 

tam słońce. Otoczona jest prze-

pięknymi plażami, na których 

najlepiej się odpoczywa. Naj-

piękniejszą częścią wybrzeża jest  

Costa Smeralda, której wody  

mają lazurowy kolor. 

 Oprócz pięknych wido-

ków i wspaniałej roślinności  

Sardynia słynie z pysznego  

włoskiego jedzenia - pizza i ma-

karony - oraz z rzemieślniczych 

lodów (gelato). 

 Podczas mojego pobytu 

na włoskiej wyspie kąpałem się  

w morzu Tyreńskim, pływałem 

katamaranem po Wyspach  

La Madalena, odwiedziłem 

miasteczko Castel Sardo  

z przepięknymi pozostało-

ściami zamku oraz odby-

łem wycieczkę do Kanionu 

Su Garropou. 

 Jednak najwspa-

nialszym wspomnieniem 

jest smak pysznej włoskiej 

pizzy. Jedyny i niepowta-

rzalny. Przepyszne były 

również lody w miastecz-

ku Porto Taverna,  

w którym mieszkaliśmy. 

 Polecam każdemu włoską 

wyspę. Widoki i wspomnienia 

zostaną ze mną na długie lata.  

Z ogromną radością wróciłbym 

tam jeszcze raz. Może kiedyś.... 

Jakub Kaniuk 

Miejsca warte zobaczenia… 
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Muzeum  

Lotnictwa Polskiego 

 Jednym z miejsc, które 

warto zobaczyć będąc w Krako-

wie, jest Muzeum Lotnictwa Pol-

skiego, które funkcjonuje na te-

renach byłego lotniska wojsko-

wego Rakowice-Czyżyny. Jest to 

największy i najnowocześniejszy 

obiekt muzealny w Polsce o tej 

tematyce. Pierwsze eksponaty 

lotnicze pojawiły się tam w 1963 

r. i zostały przywiezione na wy-

stawę, które odbyła się rok póź-

niej na terenie byłego lotniska 

wojskowego. Przez lata kolekcja 

eksponatów zwiększała się,  

a przekazywało je lotnictwo woj-

skowe, aerokluby i inne instytu-

cje, także z zagranicy. Muzeum 

zajmuje obiekty lotniskowe,  

w skład których wchodzi duży 

hangar lotniczy i zaplecze garażo-

wo-magazynowe, zbudowane  

na przełomie lat 20. i 30. oraz 

dwa małe budynki zbudowane 

przez Niemców w okresie ostat-

niej wojny. W 2010 r. otwarto 

nowy budynek Gmachu Główne-

go Muzeum, który widziany  

z góry, swoim kształtem przypo-

mina śmigło samolotu.   

Na terenie Muzeum można zoba-

czyć ponad 200 wojskowych  

i cywilnych samolotów, śmigłow-

ców, szybowców i statków  

powietrznych pochodzących  

z różnych krajów, z czasów 

sprzed pierwszej wojny świato-

wej, aż do współczesności. Znaj-

duje się tam, jedna 

z największych na świecie, kolek-

cja silników lotniczych, uzbroje-

nia lotniczego, mundurów, od-

znak i odznaczeń. Co ciekawe,  

do niektórych eksponatów moż-

na wejść do środka i zasiąść  

za sterami. Ponadto, znajduje się 

tam biblioteka i archiwum, gdzie 

zgromadzono wiele polskich  

i zagranicznych książek i czaso-

pism o tematyce lotniczej, a tak-

że ogromny zbiór instrukcji, do-

kumentów i zdjęć. Co roku Mu-

zeum organizuje piknik, pod-

czas którego można zobaczyć 

pokazy lotnicze polskich i za-

granicznych pilotów. Oferuje 

także szereg zajęć i warszta-

tów edukacyjnych dla chcą-

cych poznać historię lotnic-

twa. 

Muzeum Lotnictwa Polskiego  

to miejsce, gdzie każdy znajdzie 

dla siebie coś, co go szczególnie 

zainteresuje. Na mnie duże wra-

żenie zrobiła liczba eksponatów  

i obszar jaki zajmuje muzeum. 

Polecam to miejsce jako jeden  

z punktów do zwiedzenia pod-

czas pobytu w Krakowie. 

Wiktoria Tomaszewska 
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Z wizytą w Fundacji Prawobrzeże 

 27 października 2022r. 

wybrane klasy naszej szkoły mia-

ły okazję udać się na ciekawą 

prelekcję dotyczącą tematyki 

uzależnień. Spotkaniu towarzy-

szyło krótkie przedstawienie,  

w którym brały udział obok za-

wodowych aktorów nasze kole-

żanki z klasy dwujęzycznej. Spo-

tkanie było dwuetapowe,  

po przedstawieniu ósmoklasiści 

spotkali się z policjantami, którzy 

wytrwale tłumaczyli i udzielali 

pytań związanych z tematem. 

 Klasy piąte natomiast miały spo-

tkanie z panią  psycholog, która 

w przystępny sposób przybliżyła 

im profilaktykę uzależnień. Cie-

kawa inscenizacja, historia 

uczennicy szkoły podstawowej, 

która boryka się z kłopotami  

z matematyką. Zapracowani ro-

dzice i brak właściwych relacji  

z rówieśnikami okazały się bli-

skim i znanym zagadnieniem dla 

młodych widzów. Możliwość roz-

mowy ze specjalistą sprawił,  

że pytań było dużo. Uczniowie 

wykazali się zainteresowaniem, 

ale też dużą wiedzą. Wszyscy na-

tomiast przede wszystkim zrozu-

mieli, że temat uzależnień niko-

mu nie powinien być obcy,  

bo może dotknąć każdego jeśli 

nie zachowamy należytej 

ostrożności.  

Warto też wiedzieć do kogo 

można się zgłosić w razie kło-

potów. 

116 – 111 Telefon zaufania dla 

dzieci i młodzieży, czynny całą 

dobę, siedem dni w tygodniu. 

Redakcja 
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Grzyby jadalne i trujące 

 Jesienią często wybiera-

my się na grzyby, niestety grzy-

bobranie może się skończyć tra-

gicznie, aby temu zapobiec nale-

ży prawidłowo odróżniać grzyby 

jadalnie od trujących. Według 

raportu GIS w 2019 roku grzyba-

mi zatruło się 27 osób, 25 z nich 

hospitalizowano. 

 Podczas zbierania grzy-

bów do tragicznej w skutkach 

pomyłki może dojść bardzo ła-

two. W lasach rośnie wiele grzy-

bów silnie trujących, które są 

bardzo podobne do jadalnych. 

Przed grzybobraniem warto za-

poznać się z opisami grzybów 

trujących, by wiedzieć jak je roz-

poznać.  

Grzybów trujących nie wolno 

zbierać i niszczyć, ponieważ sta-

nowią one pożywienie dla zwie-

rząt mieszkających w lesie. 

Najczęściej spotykane grzyby  

trujące 

Jednym z najsilniej trujących 

grzybów w polskich lasach jest 

muchomor zielonawy, nazywany 

również muchomorem sromotni-

kowym. Jego spożycie często 

skutkuje śmiercią, nawet przy 

bardzo zaawansowanym lecze-

niu. Kapelusz muchomora zielo-

nawego ma od 5 do 15 centyme-

trów średnicy. Kolor kapelusza 

jest biało zielonkawy, oliwkowo 

zielonkawy, szarozielony lub bru-

natnozielony, na brzegu zwykle 

jaśniejszy, czasem żółtawy. Trzon 

tego grzyba jest wysoki do 15 cm 

i do 2 cm gruby, jest walcowaty, 

posiada zwisający pierścień o ko-

lorze od białego do żółtego. 

Miąższ nie zmienia koloru  

po przełamaniu. Blaszki gęste, 

białe, u starych okazów lekką żół-

te lub zielone.  

 Kolejnym śmiertelnie tru-

jącym grzybem jest muchomor 

jadowity. Ten grzyb rośnie głów-

nie w lasach iglastych pod świer-

kami i sosnami. Kapelusz tego 

grzyba ma o 4 do 10 cm średnicy, 

początkowo jest owalny, później 

stożkowo dzwonkowaty, a na 

koniec lekko wypukły. Kolor ka-

pelusza biały. Z wiekiem może 

żółknąć. Blaszki białe. Trzon wy-

soki do 8 do 12 cm, gruby od 1 

do 2 cm, z bulwiastą podstawą  

i pierścieniem, który u starych 

okazów może zanikać. 

Grzybobranie dla początkujących. 

Początkujący grzybiarze powinni 

zbierać wyłącznie grzyby rurko-

we, nazywane też często 

“grzybami gąbczastymi”. Wśród 

grzybów rurkowych znajdziemy 

między innymi podgrzybki i boro-

wiki. Trujących grzybów rurko-

wych jest w Polsce niewiele. 

Wśród nich jest opisywany już  

w tym artykule charakterystyczny 

borowik szatański. Do trujących 

grzybów rurkowych zalicza się 

również krwistoborowika purpu-

rowego, w Polsce jest to gatunek 

rzadki. Jego kapelusz ma średnicę 

od 5 do 20 cm, a trzon jest do 12 

cm wysoki i do 5 cm gruby. 

Do jadalnych grzybów rurkowych 

zaliczamy m. in.: maślaka zwy-

czajnego, podgrzybka brunatne-

go, podgrzybka zajączka, borowi-

ka szlachetnego i koźlarza babkę. 

Aleksander Koziak 
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Modny wiek XIX 

 Zastanawialiście się kie-

dyś jak wyglądałoby nasze życie, 

gdybyśmy urodzili się i żyli w XIX 

wieku? Już od jakiegoś czasu in-

teresuje mnie moda z tamtego 

okresu, a dokładnie moda kobie-

ca i ona będzie tematem tego 

artykułu.  

 Dla naszych XIX wiecznych 

rodaków maniery i wygląd były 

tak samo ważne.  Podążanie  

za modą było obowiązkiem każ-

dego “dobrze” urodzonego czło-

wieka.   

Przez większą część XIX w. kobie-

ty nosiły ogromne krynoliny, czyli 

stalowy stelaż, na którym upina-

no spódnicę. Krynolina była wy-

godna, kiedy było ciepło.  

W chłodniejsze dni, panie miały 

problem z założeniem na suknię 

grubszego okrycia, dlatego okry-

wały się tylko ciepłymi szalami. 

Moda na ogromne suknie skoń-

czyła się podczas rewolucji fran-

cuskiej.  Wtedy weszła moda na 

turniurę – okazały stelaż w kształ-

cie podkowy, który znajdował się 

z tyłu pod spódnicą i na którym 

układano fantazyjnie materiał.  

Podobnie jak krynolina, turniura 

uniemożliwiała nakładanie na 

suknie cieplejszej odzieży, dlate-

go zakładano okrycie, które było 

z przodu dłuższe, a z tyłu krótsze.  

Suknie wizytowe miały duże de-

kolty z kołnierzem z koronki i od-

słaniały ramiona. Zakładano je  

na bale lub uroczyste obiady.  

Na co dzień dekolt w sukniach był 

zakryty, a po domu panie chodzi-

ły w strojach luźniejszych, przy-

Ciekawostki o żabach 

Informacje o żabach:  

1. Żaby nie muszą pić, ponieważ 

wchłaniają wodę przez skórę.  

2. Niektóre żaby mogą złożyć aż 

4000 jaj.  

3. Żaby mogą odczuwać ból i 

strach, tak samo jak ludzie.  

4. Nie mogą żyć w morzu ani w 

żadnej słonej wodzie.  

5. Żaby mają widoczność 360 

stopni, a widzą tylko rzeczy, 

które się poruszają.  

6. Największą żabą świata jest 

żaba goliat płochliwy z Kalie-

runu w Afryce Zachodniej. Ich 

ciało może być długie na 30 

cm.  

7. Najmniejsze żaby na świecie 

mają mniej niż półtora cm 

długości.  

8. Płazy te nie widzą kolorów. 

Widzą wszystko czarno-biały.  

9. Niektóre żaby są w stanie 

zmienić swój kolor, jak kame-

leon.  

10. Rekordzistki pośród żab żyją 

nawet 30 lat. 

Lena Turkiewicz 
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pominających szlafroki. Pod ko-

niec XIX w. nastała moda na an-

tyczne suknie, które były luźne, 

wykonane ze zwiewnych mate-

riałów, z szerokim i ozdobnym 

dołem.  Pojawiał się też nowy 

element stroju – gigot, czyli rę-

kaw z marszczonymi lub podwo-

jonymi bufami, zwężający się 

przy nadgarstku. Najpopularniej-

sze materiały, z których szyto 

ubrania to atłas, tiul, welwet, 

kaszmir, aksamit, sukno, jedwab, 

wełna. Suknie ślubne natomiast 

powstawały z koronki lub muśli-

nu. Co ciekawe sukni nie prano, 

ponieważ mogły się zniszczyć. 

Zamiast tego odzież wietrzono, 

trzepano lub usuwano brud 

szmatką.  

 Jeśli chodzi o dodatki, ko-

biety wychodząc z domu zawsze 

miały ze sobą, np.: wachlarz, pa-

rasolkę, rękawiczki, kwiaty lub 

chustkę do nosa, która służyła 

jako ozdoba. Wszystkie damy no-

siły nakrycia głowy - kapelusze 

zdobione koronkami, piórami, 

kwiatami lub małymi ptaszkami. 

Wielkość kapelusza świadczyła  

o majętności i pochodzeniu.  

Im większy, tym pochodzenie da-

my bardziej znamienite.  

 Fryzury również zmieniały 

się dość często w przeciągu XIX 

w. Włosy czesano tak, by tworzy-

ły loki po obu stronach twarzy,  

a na czubku robiono bujnie uło-

żoną fryzurę. Potem stały się one 

bardziej naturalne. Pod koniec 

wieku uczesania stały się bardziej 

luźne, upinane nad karkiem i nie-

co wysunięte nad czołem. Duży 

problem sprawiały fryzury wyj-

ściowe, które musiały być dużych 

rozmiarów. Cała konstrukcja uło-

żona na czubku głowy była ciężka 

i niestabilna. By kok trzymał się 

na miejscu należało utrzymywać 

głowę nieruchomo, co było nie-

możliwe chociażby w tańcu. 

 Moim zdaniem styl ubie-

rania się kobiet w XIX wieku  

nie był na pewno zbyt praktyczny 

i wygodny, ale za to bardzo pięk-

ny i wytworny. Mam nadzieję,  

że mój artykuł i wykonane przeze 

mnie ilustracje, ukazujące ówcze-

sna modę, przyczynią się do tego, 

że zechcecie dowiedzieć się wię-

cej o modzie panującej w XIX 

wieku. 

Wiktoria Tomaszewska 
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WYWIAD Z RAFAŁEM PIOTROWSKIM 
TRENEREM DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ OKS PRAWOBRZEŻE SZCZECIN 

 Ur. 21.03.1997r. w Ka-

mieniu Pomorskim.  W Lipcu 

2021 ukończył studia magister-

skie na kierunku Wychowanie 

Fizyczne (Uniwersytet Szczeciń-

ski). Jest nauczycielem wychowa-

nia fizycznego w Centrum Kształ-

cenia Sportowego oraz trenerem 

piłki nożnej w OKS Prawobrzeże. 

Aktywny zawodnik drużyny Iskry 

Golczewo. 

Jakub Kaniuk (JK): Dzień dobry. 

Trenerze, czy opowie Pan w kilku 

słowach o tym jak rozpoczęła się 

Pańska kariera jako trenera  

w OKS Prawobrzeże Szczecin?  

Rafał Piotrowski (RP): Dzień do-

bry Kuba. Witam Ciebie i wszyst-

kich czytelników. Moja kariera 

trenera OKS Prawobrzeże Szcze-

cin rozpoczęła się poprzez znajo-

mość z Mateuszem Silewiczem,  

z którym znam się od studiów. 

Podczas jednej z przerw w zaję-

ciach zaproponował mi pracę  

w klubie na stanowisku trenera. 

Byłem wtedy świeżo po ukończo-

nym kursie trenerskim. Pojawiła 

się wtedy oferta poprowadzenia 

rocznika 2012 oraz 2011. W tam-

tym momencie nie byłem  

do końca przekonany czy jest to 

odpowiedni okres na podjęcie 

zawodu. Przyjąłem jednak pro-

pozycję i po latach nie żałuję.  

JK: Czy oprócz prowadzenia dru-

żyny piłkarskiej, Pańskie życie 

jest w jakiś inny sposób związane 

ze sportem? Jeśli tak to w jaki 

sposób? 

RP: Poza byciem trenerem je-

stem również zawodnikiem. 

Gram w drużynie Iskry Golczewo, 

w której występuję na pozycji 

napastnika. Aktualnie z drużyną 

walczymy o awans do IV ligi. Po-

za samym sportem, interesuję 

się również e-sportem, który 

uważam za mocno przebijającą 

się odnogę klasycznego sportu.  

JK: Czy najbliżsi wspierają Pań-

skie wybory? Cieszą z Pańskich 

sukcesów? 

RP: Zdecydowanie! Rodzina jest 

bardzo dumna z obranej przeze 

mnie ścieżki, tak samo jak moja 

partnerka. Na bieżąco śledzą 

moje postępy i ogromnie cieszą 

się z sukcesów. Do jednego  

z nich można zaliczyć dołączenie 

do sztabu trenerskiego kadry 

ZZPN.  

JK: Co Pana fascynuje w piłce 

nożnej? 

RP: Bardzo trudne pytanie. Wy-

daje mi się, że najbardziej fascy-

nująca w tej dyscyplinie jest nie-

przewidywalność. Są sporty bar-

dziej lub mniej schematyczne, 

ale to w piłce nożnej wszelka 

teoria kończy się w momencie 

pierwszego gwizdka sędziego.  

To powoduje, że w każdym me-

czu może wydarzyć się wszystko. 

Nie ma większego znaczenia, czy 

jesteś faworytem czy tzw. under-

dogiem. To powoduje, że każde 

spotkanie ogląda się z wielkim 

zaciekawieniem.  

JK: Czy oprócz piłki nożnej, są 

jakieś inne dyscypliny sportowe, 

które Pana interesują i dlaczego? 

RP: Interesuję się wieloma dys-

cyplinami sportowymi. Koszy-

kówka, siatkówka, czy nawet 

skoki narciarskie. Śledzę na bie-

żąco poczynania Polaków w in-

nych sportach. Uwielbiam szero-

ko rozumianą rywalizację sporto-

wą, dlatego dyscyplina nie ma 
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większego znaczenia. Najważniej-

sze, aby udział brali zawodnicy/

zawodniczki, którym kibicuję. Tak 

jak wspomniałem reprezentację 

Polski śledzę w większości dyscy-

plin sportowych. 

JK: Czy wzoruje się Pan na kimś, 

czy ma Pan swojego idola? 

RP: Piłkarskim idolem z dzieciń-

stwa z całą pewnością był Cristia-

no Ronaldo. To jego poczynania 

na boisku zaszczepiły we mnie 

pasję do piłki nożnej. Wzorcem 

trenerskim, którym się kieruję 

jest zaś Pep Guardiola. Jego po-

dejście i rozumienie gry stale 

mnie zaskakuje. Z wielkim podzi-

wem śledzę jego najnowsze po-

mysły na grę, które staram się 

przełożyć na swoją pracę. 

JK: Jakie są Pańskie plany zawo-

dowe na najbliższą przyszłość? 

RP: Zdecydowanie chciałbym 

rozwinąć się razem z kadrą ZZPN. 

Aktualnie walczymy w turnieju 

kwalifikacyjnym do mistrzostw 

Polski dziewcząt do lat 15. Chciał-

bym być częścią czegoś dużego  

w naszym regionie. Dodatkowo 

planuję stale rozwijać się i pod-

nosić kwalifikacje, żeby w przy-

szłości poprowadzić drużynę na 

szczeblu centralnym 

JK: Czy lubi Pan pracę z młodzie-

żą? Co najbardziej Pana cieszy, a 

co martwi jako Trenera? 

RP: Bardzo lubię pracę z mło-

dzieżą i na ten moment nie widzę 

siebie w żadnej innej. Najbardziej 

cieszy mnie wdzięczność mło-

dych, kiedy swoją pracę wykonu-

je się z pasją i zaangażowaniem. 

Równie ważnym aspektem jest 

progres, którego dokonuję z po-

dopiecznymi z treningu na tre-

ning. To on dodaje mi motywację 

do dalszej pracy. Martwi jedynie 

sytuacja w której zawodnicy nie 

chcą się rozwijać. Kiedy zamiast 

treningu wybierają komputer czy 

inne rzeczy, które mogą zrobić 

później. Takie momenty powodu-

ją, że moja motywacja spada. 

Staram się jednak zawsze być 

profesjonalistą w pracy i dawać  

z siebie 100%, nawet jeżeli za-

wodnik chce dla siebie inaczej. 

JK: Ostatnie pytanie- jaka jest 

Pańska ulubiona drużyna piłkar-

ska, której Pan kibicuje? I kto jest 

według Pana najlepszym zawod-

nikiem? 

RP: Od dziecka kibicuję Manche-

sterowi United i oczywiście Pogo-

ni Szczecin. Manchester jest dru-

żyną, którą śledzę najbardziej. 

Każdy mecz tej drużyny jest świę-

tem i wszyscy w domu muszą się 

do niego dostosować (śmiech). 

Staram się oglądać każdy występ 

czerwonych diabłów, chociaż nie 

zawsze pozwala na to czas. Naj-

lepszego zawodnika ciężko wy-

brać, bo każdy zależnie od swojej 

pozycji wykonuje inną, równie 

ważną dla drużyny pracę na boi-

sku. Jeżeli jednak muszę wybrać 

jednego, będzie to Robert Lewan-

dowski. 

JK: Dziękuję za wywiad. 

Jakub Kaniuk 



  

 

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :) 
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