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Wywiad ze zwyciężczyniami III edycji Szkol-
nego Konkursu o tytuł „Supertalent SP 222” 
Anną Gąsiorkiewicz i Sonią Kalinowską 

 

 
 

Anna Gąsiorkiewicz - roztrzepana dusza artystyczna. 

Od trzech lat bez kompleksów idzie śladem starszej 

siostry i śpiewa (obecnie pod opieką artystyczną Marce-

liny Woźnej). Jest laureatką 18 konkursów i festiwali 

wokalnych, w tym jednego międzynarodowego i 6 

ogólnopolskich. Jej największy sukces to III miejsce w 

Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych 

i Młodzieżowych im. Henryka Morysa w Kielcach. Kil-

ka dni temu została drugi rok z rzędu laureatką mazo-

wieckiego festiwalu Asteriada i została wyróżniona 

w  ogólnopolskim festiwalu „Rozśpiewany Wawer”. 
 

M.Rz.: Dlaczego wzięłaś udział w konkursie „Super-

talent SP 222”? 

A.G.: Wzięłam udział w konkursie po to, żeby zaprezen-

tować swoje muzyczne umiejętności. W zeszłym roku 

udało mi się dojść do finału. Od tego czasu bardzo dużo 

ćwiczyłam i byłam ciekawa jak pójdzie mi tym razem. 

 

M.Rz.: Czy biorąc udział w eliminacjach do konkursu spodziewałaś się, że wygrasz? 

A.G.: Nie spodziewałam się tego, chociaż zazwyczaj wierzę w siebie. Do konkursu zgłosiło się 

bardzo dużo zdolnych uczniów z różnymi talentami. Cieszę się ze zdobycia tytułu i statuetki, ale 

myślę, że tak naprawdę wszyscy finaliści byli bardzo dobrzy w tym co robią. 

 

M.Rz.: Aniu, jak długo przygotowywałaś się do tego występu? 

A.G.: Piosenkę „Bal Arlekina” ćwiczyłam przez kilka miesięcy. Oczywiście nie codziennie, tylko 

na lekcjach śpiewu i w wolnych chwilach. Niektórzy pewnie nie uwierzą, ale przygotowując się 

do konkursów wokalnych trzeba zaśpiewać piosenkę wiele razy, żeby móc to potem zrobić od-

ważnie i ładnie. 

 

M.Rz.: Czy miałaś tremę przed występem? 

A.G.: Każdy występ oznacza emocje. Na szczęście byłam dobrze przygotowana i nie miałam 

wielkiej tremy. Przed występem dużo osób życzyło mi powodzenia, a kiedy już stałam na scenie to 

wiedziałam, że moja pani i cała klasa trzymają za mnie kciuki. Bardzo im za to dziękuję. 

 

M.Rz.: Po kim odziedziczyłaś talent do śpiewu? 

A.G.: Trudno powiedzieć. W mojej rodzinie każdy trochę śpiewa, ale amatorsko. 

 



 
 

 
gazetkaesperancik@gmail.com  

  Brzechwuś Nr 1(5)kwiecień 2016 

3 

M.Rz.: Aniu, czy chodzisz na lekcje śpiewu? 

A.G.: Tak. Jeszcze w przedszkolu chodziłam na lekcje śpiewu do Pana Damiana Czarneckiego 

w  Klubie Edukacji Muzycznej „DO-RE-MI-FA”. Później uczyłam się u Pani Ilony Rojewskiej – 

Błockiej w Domu Kultury „Działdowska”. Obecnie uczy mnie Pani Marcelina Woźna. Każdej 

z  tych osób zawdzięczam część moich umiejętności i bardzo im dziękuję. 

 

M.Rz.: Czy lubisz śpiewać? 

Śpiewanie sprawia mi dużą przyjemność. Gdyby tak nie było, to nie miałabym cierpliwości do 

nauki i ćwiczeń. W domu ciągle ktoś śpiewa – najczęściej moja siostra albo ja. Czasami śpiewa-

my na głosy. 

 

M.Rz.: Czy chciałabyś w przyszłości zostać piosenkarką?  

A.G.: Jeszcze nie zdecydowałam kim chcę być w przyszłości – mam wiele pomysłów, ale muzyka 

jest dla mnie bardzo ważna. 

 

M.Rz.: Czy zdobyłaś jakieś nagrody? W jakich konkursach uczestniczyłaś? 

A.G.: Jestem laureatką około 20 festiwali i konkursów wokalnych. Moje największe sukcesy to: 

III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Mo-

rysa, III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O'beeBOK” 

(w  duecie), III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młode Talenty Muzyczne”, II miejsce 

w  Mazowieckim Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień” oraz dwukrotnie II 

miejsce w Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteria-

da”. Festiwale są dla mnie ważne, bo zachęcają do poznawania i przygotowywania nowych pio-

senek. Poza tym są okazją do spotkań ze znajomymi. Chciałabym jednak dodać, że nie mniej waż-

ne są występy dla publiczności, w których także czasami biorę udział. Przy takich okazjach można 

zdobyć największą nagrodę, którą dla wokalistki jest uśmiech lub łza wzruszenia u słuchaczy. 

 
Wywiad przeprowadziła Maja Rzeplińska  

uczennica kl. IIIb 
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Sonia Kalinowska - Od 5 lat ćwiczy taniec. Uczy się w szkole East 

Side Dance Academy w Warszawie w klasie tańca hip hop. Sonia 

wielokrotnie brała udział  (indywidualnie i zespołowo) w różnora-

kich konkursach tanecznych, gdzie zajmowała miejsca na podium. 

Warto dodać, że jest członkiem grupy East Side Crew Kids, z któ-

rą występuje podczas pokazów i zawodów.  

 

Red.: Jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?  
S.K.: Moja koleżanka namówiła mnie, abym zapisała się na 

zajęcia taneczne. Później taniec zmienił się w moją pasję, która 

zaczęłam rozwijać.   

 

Red.: Gdzie uczysz się tańczyć?  
S.K.: W szkole East Side Dance Academy, uczęszczam na zajęcia trzy razy w tygodniu 

po 2 godziny.  

 

Red.: Co najbardziej lubisz w tańcu?   
S.K.: Najbardziej lubię w nim to, że wywołuje we mnie cudowne uczucia i wrażenia.   

 

Red.: Czy bierzesz udział w wielu zawodach?  
S.K.: Różnie, najczęściej wybieram te, w których jest wysoki poziom sędziowania.  

 

Red.: Co sądzisz na temat rywalizacji?  
S.K.: Jest potrzebna, jak w każdym sporcie.  

 

Red.: Opowiedz nam o swoich osiągnięciach w tańcu? 
S.K.: I miejsce w kat. solo do lat 11 w III Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego 

w  Legionowie, V miejsce w formacjach w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Kujaw 

i  Pomorza – Białe Błota 2015, III miejsce w kat. duety do lat 11 na XXVII Mistrzostwach Egur-

rola Dance Studio.  

  

Red.: Kto i w jaki sposób pomaga Ci w realizowaniu różnorodnych pasji? 
S.K.: Rodzice i instruktorzy.  

 

Red.: Czy masz jakieś zainteresowania poza tańcem? 
S.K.: Tak, jazda na deskorolce i snowboardzie. 

 

Red.: Jaki przedmiot szkolny najbardziej lubisz? 
S.K.: Wychowanie fizyczne, mogę oderwać się od „siedzenia w ławce”.   

 

Red.: Jakie masz plany na przyszłość?  
S.K.: Chciałabym zawodowo zajmować się tańcem, zostać tancerzem i instruktorem.  

 

Wywiad przeprowadziły  

Angelika Malon i Gabriela Kraszewska  

uczennice kl. Vc 
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We wtorek 22 marca w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się finał III 

edycji Szkolnego Konkursu „Supertalent SP 222”. Mali i duzi artyści zaprezentowali społeczności 

szkolnej różnorodność talentów: muzycznych (zarówno śpiew, jak i gra na instrumencie), plastycznych, 

tanecznych, gimnastycznych, aktorskich i kabaretowych. Dzieci pełne energii, zaangażowania i radości 

gotowe były pokonać tremę, by pokazać wszystkim swoje umiejętności. W finale konkursu uczestniczyło 

18 uczniów z klas I–VI, którzy występowali (zarówno indywidualne jak i zespołowo) w dwóch katego-

riach wiekowych: kl. I-III oraz IV-VI. Finaliści zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji. A oto 

oni: 

 

 kl. I-III 

 Anna Gąsiorkiewicz IIIb (śpiew) 

 Emilia Jabłońska i Julia Szpryngwald IIIb (taniec nowoczesny) 

 Victoria Nghien IIIb (taniec nowoczesny) 

 Julia Kielian IIIc (śpiew)  

 Julian Krej IIIa (gra na akordeonie) 

 Aleksandra Rudnicka IIId z partnerem Ignacym Popławskim (taniec towarzyski) 

 Mateusz Szymański Ie (śpiew) 

 Hanna Wierzbicka IIc (taniec kreatywny) 

 

 kl. IV-VI 

 Zuzanna Bąk, Franciszek Kuchta, Robert Żmich VIa (scenka kabaretowa) 

 Julia Gąsiorkiewicz Vc (śpiew) 

 Sonia Kalinowska Vc (taniec hip hop) 

 Hanna Tomaszuk VIc (śpiew) 

 Zuzanna Woźniewska Va (śpiew) 

 Maksymilian Ziejewski VIc (śpiew) 

 

W ramach festiwalu można było także podziwiać wystawę prac plastycznych oraz wysłuchać prezentacji, 

którą przygotowali autorzy „małych dzieł sztuki”: Michalina Gawęda Ia, Nina Samborska IIb i Alicja 

Bereżańska IVc. W trakcie wszystkich występów uczestników Festiwalu Talentów szkolna publiczność 

reagowała bardzo żywiołowo, dopingując młodych artystów i nagradzając ich brawami. Jury, którego 

zadaniem było wybranie zwycięzców, miało ogromny dylemat, komu przyznać tytuł „Supertalent SP 

222” w kategorii kl. I-III i IV-VI. Laureatkami zostały uczennice Anna Gąsiorkiewicz z kl. IIIb, która 

śpiewała piosenkę „Bal Arlekina” i Sonia Kalinowska z kl. Vc, która zaprezentowała taniec hip hop. 

Zwyciężczynie otrzymały piękne statuetki, symbolizujące ich talent. Ważne, że każdy finalista konkursu 

otrzymał nagrody i dyplom. W czasie obrad Jury widownia podziwiała kolejne występy, już poza konkur-

sem. Uśmiech na twarzach wzbudził pokaz umiejętności ekwilibrystycznych gości - żonglerów (w prze-

braniu klaunów) z Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przy ul. Brożka. Wystąpili także 

nasi uczniowie, którzy pokazali swój talent instrumentalny i akrobatyczny. Miłą niespodziankę dla 

uczniów przygotowali nauczyciele SP 222. Panie Adrianna Janusz i Olga Shestova przygotowały występ 

muzyczny z akompaniamentem gitarzysty Michała Chylińskiego. Warto podkreślić, że wszyscy artyści 

występujący tego dnia stworzyli radosną, pełną wzruszeń atmosferę. Laureatom, finalistom i uczestnikom 

konkursu gratulujemy i życzymy wytrwałości w doskonaleniu nieprzeciętnych zdolności.

E. Kirszyńska, L. Michalak, R. Oszkiewicz 
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WARSZAWSKI MISTRZ ORTOGRAFII 

 

Jędrzej Rusinowski, uczeń klasy VIc, tegoroczny Warszawski Mistrz Ortografii, zo-

stał laureatem XVI Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”. 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

 

5 kwietnia uczniowie klas szóstych w całej Polsce po raz ostatni przystąpili do spraw-

dzianu szóstoklasisty. W części pierwszej rozwiązywali zadania z języka polskiego i matematy-

ki. Kartka z pamiętnika i ogłoszenie oraz geometria i ułamki to tylko niektóre zagadnienia, z któ-

rymi musieli zmierzyć się uczniowie. W przerwie mogli chwilę odpocząć i posilić się, dzięki po-

częstunkowi przygotowanemu przez rodziców. Zauważalny był także, pomimo stresu, dobry hu-

mor dzieci, a rodzice dzielnie wspierali swoje pociechy, choć bardzo przeżywali to wydarzenie. 

W drugiej części uczniowie stanęli przed sprawdzianem z języka angielskiego. Mamy nadzieję, 

że również w tym roku nasi szóstoklasiści pokażą klasę i osiągną wspaniałe wyniki. 

A. Janusz, L. Michalak 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

„PIRACI- KAMRACI” 

 

Przygotowałam grę, która nie dość, że jest emocjonująca, 

to jeszcze pozwoli Wam utrwalić wymowę głoski „cz”. Grę 

stworzyłam na podstawie znanych gier: MAKAO, UNO. 

 

Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się balastu ze statku 

(czyli swoich kart)  i dopłynięcie po złote monety. 

Na środku stołu kładziemy 20 złotych monet. 

Każdy uczestnik gry otrzymuje skrzynię na złoto. 

Należy potasować karty i rozdać każdemu uczestnikowi gry po 5 kart. Pozostałe karty po-

łożone koszulką do góry tworzą stos LOSOWANIA. 

 

Grę rozpoczyna najmłodszy pirat. 

Gracz ma za zdanie położyć na stosie ROZ-

GRYWKI kartę ze swojej puli, która ma taki 

sam obrazek, kolor lub symbol. Należy wy-

mówić wyraz, który znajduje się na kładzionej 

przez gracza karcie. 

Przykład: Jeśli na stosie rozgrywki znajduje się 

niebieska czarownica, to gracz musi położyć: 

czarownica w dowolnym kolorze albo kartę 

niebieską. 

Jeśli gracz nie ma karty, którą mógłby położyć 

na stosie ROZGRYWKI, to musi wziąć 1 kartę 

ze stosu LOSOWANIA. Jeśli wylosowana kar-

ta pasuje do karty na stosie ROZGRYWKI, to gracz może nią zagrać w teju samej kolejce. 

Jeśli pozostała graczowi tylko jedna karta, musi szybko krzyknąć: PIRACI. Jeśli się zaga-

pi, zostanie słono ukarany- będzie musiał dobrać 4 karty. 

Gdy piratowi uda się pokonać przeciwników, może zabrać tyle złotych monet, ile kart 

pozostało w rękach przeciwników. 

 

Gra kończy się w chwili, gdy całe złoto znajdzie się 

w  rękach piratów. Pełny zestaw kart w odpowiedniej 

wielkości znajdziecie na stronie internetowej naszej 

szkoły: 

A może sami spróbujecie zrobić takie kart? 
 

 

 

p. Iwona Romanowska 
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KONKURS 

DLA UCZNIÓW KLAS I -III 

 
 

 Mały chochlik pomagał Pani Wiośnie zrobić spis wiosennych 

kwiatów. Ale chochlik- jak to chochlik- postanowił pokrzyżować 

jej plany. Gdy Pani Wiosna dyktowała mu nazwę kwiatów, 

chochlik podzielił wyraz na sylaby. Do każdej sylaby dodał 

cząstkę „- cho”. 

Oto spis kwiatów chochlika. 
 

1. CHOSTOCHOKROTKA 

2. CHOPRZECHOBICHOŚNIEG 

3. CHOKROCHOKUS 

4. CHOŻONCHOKIL 

5. CHOTUCHOLICHOPAN 

6. CHOPIERCHOWIOCHOSNEK 

7. CHOZACHOWILCHOCE 

8. CHOPRZYCHOLASZCHOCZKA 

9.CHOSACHOSANCHOKA 

10. CHONARCHOCYZ 
p. Iwona Romanowska 

 

Spróbuj odnaleźć nazwy 10 wiosennych kwiatów. Z rozwiązaniem zagadki zgłoś 

się do biblioteki szkolnej w dniu 27 kwietna o godzinie 850.  
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JAK CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS? 
 

Ja nie mam z tym problemu. Chcę Wam, drodzy Czytelnicy, właśnie o takim dniu opowie-

dzieć. 24 marca byłam na wspaniałej wystawie LEGO na Stadionie Narodowym, która zaintere-

sowałaby każdego. Na wystawie można było rozpoznać LEGO Creator, LEGO Technik, LEGO 

Friends i LEGO Minecraft, Gwiezdne Wojny. Główną atrakcją ekspozycji był niewątpliwie 

siedmiometrowy Dreamliner amerykańskich linii lotniczych. Zrobiono w nim otwory, by ogląda-

jący mogli zobaczyć sale konferencyjne, kabinę pilota. Moją uwagę zwróciła także makieta mia-

sta Western z przemarszem Indian. Jednak szczególnie podobała mi się, wykonana oczywiście 

z  klocków, postać Roberta Lewandowskiego, wyglądał jak prawdziwy. W dziale fantastyki wi-

działam Zorro. W dziale budowania i kreatywności można było „narysować” z klocków swoją 

ulubioną postać z bajki. Ja zrobiłam delfina, natomiast z gigantycznych kolorowych klocków 

zbudowałam dom, w którym można było usiąść.  

Zachęcam, do ciekawego wykorzystania czasu, „nie dajcie się nudzie!”.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Bąk VIa 
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Uczniowie klasy Va, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego p. Jagody Walewskiej, 

stworzyli krótkie opowiadania, których bohaterami są sławni Polacy: Fryderyk Chopin i Mikołaj 

Kopernik.  
 

„Spotkanie z Chopinem” Martyna Zmysłowska, kl. Va 
 

Śniło mi się, że byłam w pięknym ogrodzie. Zobaczyłam chłopca, 

chyba w  moim wieku, ubranego w czarny aksamitny płaszczyk z pięknym, 

haftowanym kołnierzem, w krótkich spodniach, czarnych rajstopach i bu-

tach z ozdobną sprzączką. Chłopiec rysował coś ołówkiem w brulionie. 

Trochę zdziwiona, przywitałam się: 

- Cześć. Możesz mi powiedzieć w jakich czasach jesteśmy?- spytałam. 

Miałam bowiem poczucie nie jestem we współczesnej Polsce.    

- Jest rok 1819. Ty chyba nie jesteś z tych czasów? – powiedział patrząc na 

moje trampki, bluzkę z nadrukami i czapeczkę baseballową. 

- Oczywiście! Jestem z 2015 roku. Nazywam się Martyna Zmysłowska i mam 10 lat. 

- Ja nazywam się Fryderyk Chopin i mam 9 lat. 

Zatkało mnie. Przecież nie zawsze spotyka się sławnych ludzi.  

- Gdzie jesteśmy? 

- Jesteśmy w Warszawie, w Łazienkach Królewskich. 

- Ale tu pięknie! Kwiaty mają takie żywe kolory! 

- Masz rację. Tu jest pięknie! Lubię tu przychodzić i szkicować. Najczęściej jednak zapisuję mu-

zykę, którą słyszę. 

- I ptaki tak melodyjnie śpiewają! 

- Chciałabyś posłuchać mojej kompozycji, Poloneza g-moll? 

- Oczywiście! 

- Chodźmy do mnie do domu. Tam ci zagram. 

W drodze do domu Chopin spytał mnie jak jest w przyszłości i czym ona się różni od XIX wieku. 

Odpowiedziałam: 

- Są auta. Poza tym supermarkety, czyli olbrzymie sklepy, gdzie można kupić prawie wszystkie 

potrzebne rzeczy. Są samoloty, motory, koparki, dźwigi, tramwaje, autobusy. Prawie każdy ma 

telefon, komputer i telewizor. 

Nie powiedziałam Fryderykowi, że będzie najsławniejszym polskim kompozytorem, bo myśla-

łam, że jak mu powiem to nie będzie się przykładał do tworzenia swoich utworów i nie będą one 

takie piękne. Wiem, że w dzieciństwie dużo ćwiczył, nawet komponował. Był też znany jako 

pianista – pierwszy koncert zagrał mając 7 lat. W trakcie mojej opowieści Chopin patrzył na mnie 

tak, jak bym nie była człowiekiem tylko jakimś stworem, gdyż chyba nie rozumiał o czym mó-

wię. Widząc jego zaskoczenie wyjaśniłam czym są auta, komputery i inne wymienione przeze 

mnie przedmioty. Opisałam jak wygląda współczesna Warszawa i życie w niej, po czym zapyta-

łam: 

- A czego uczysz się w szkole? - zapytałam. 

- Nie chodzę do szkoły. Matka uczy mnie w domu. 

- Ale masz fart. Ja w szkole mam religię, historię, język polski, język angielski, matematykę, 

przyrodę, wychowanie fizyczne, plastykę, technikę, zajęcia z komputerem i muzykę. 

- A na jakim instrumencie gracie na tej muzyce? – zapytał Chopin. 

- Czasem gramy na dzwonkach chromatycznych. Ja umiem grać na pianinie „Cicha noc, święta 

noc…”. To kolęda, z tego co wiem powstała w 1818 roku. Znasz ją? 
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Jeszcze jej nie słyszał. Kiedy doszliśmy do domu Chopina, weszliśmy do jego pokoju. On usiadł 

przy fortepianie i zaczął grać. Była to muzyka, moim zdaniem wesoła i skoczna. Czasem poważ-

na. Bardzo piękna. Gdy skończył grać, zapytał czy mi się podobało. 

- To było piękne! Myślę, że w przyszłości będziesz sławny. A zwłaszcza w dalekiej przyszłości - 

dodałam nieco ciszej. 

Potem poszliśmy do fabryki fortepianów Fryderyka Buchholtza. Chopin usiadł na krześle i grał 

wymyślone przez siebie utwory. 

- Mogę tu przychodzić kiedy chcę - powiedział.  

Uznałam to za przechwałkę, ale właściciel, Pan Buchholtz powiedział, że dzięki temu, że Frycek 

gra ma jego instrumentach, on sprzedaje dużo więcej fortepianów. „To taka ówczesna reklama” 

pomyślałam. 

Kiedy wyszliśmy z fabryki, zaproponował mi spacer ulicami „jego” Warszawy. Wyszliśmy 

z  Mazowieckiej na gwarną, pełną dorożek elegancko ubranych ludzi ulicę Świętokrzyską.  Zo-

stawiliśmy w tyle Ogród Saski, Pałac Krasińskich, Konserwatorium, Pałac Radziwiłłów … i po-

biegliśmy opłotkami do Alej Ujazdowskich w kierunku Belwederu.  

Gdy przechodziliśmy obok Łazienek powiedziałam: 

- Jesteś bardzo miły. Lubię cię.  

Chopin się uśmiechnął. Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale… wtedy się obudziłam. Nade mną 

stała moja mama. To był tylko sen. Ciekawe. Teraz zrozumiałam, dlaczego nie był zdziwiony 

spotkaniem przybysza z przyszłości, w końcu to był mój sen. A może faktycznie był po prostu 

normalnym chłopcem? Kto to wie… 
 

„Piernikowy ogród”  Mateusz Witkowski, kl. Va 
 

Pewnej nocy śniło mi się, że byłem w cudownym ogrodzie i spotka-

łem… Mikołaja Kopernika! 

Noc, w której śnił mi się ten sen, była z 28 na 29 lutego 2012 r. Byłem w 

pięknym ogrodzie, a raczej sadzie, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, bo 

było w nim tylko jedno drzewo, na którym rosły pierniki. Przedstawiały one 

Układ Słoneczny. Na czubku drzewa przypominającego sosnę znajdowała się 

piernikowa gwiazda. Niżej na gałązkach wisiały planety i ich księżyce. Licz-

ba planet i księżyców zgadzała się z ich liczbą w Układzie Słonecznym. Po-

stanowiłem spróbować zjeść Saturna. Zerwałem go i w tym samym czasie na jego miejscu poja-

wił się nowy, identyczny piernik.  Patrząc na niezwykłe drzewo usłyszałem głos: 

- Prawda, że to drzewo jest cudowne? 

Zobaczyłem postać z czarnymi włosami i czerwonym płaszczem. To był Mikołaj Kopernik, który 

nie czekając na moją odpowiedź, dodał: 

- Przedstawia ono moje odkrycie. To nie wokół Ziemi planety i Słońce krążą. Ziemia nie jest cen-

trum wszechświata. Naprawdę to planety, zatem także i Ziemia, krążą wokół Słońca. 

Powiedziałem, że mama opowiadała mi o jego odkryciu oraz, że mówi się o nim tak: 

,,Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.’’ 

Być może kilkaset lat po mojej śmierci nie uważa się mnie za szaleńca, jak w czasie mojego ży-

cia - odpowiedział Kopernik i dodał: 
- A tak właściwie, co sprowadza cię do mego ogrodu? 

Powiedziałem, że wieczorem położyłem się do łóżka, zasnąłem i znalazłem się w tym miejscu. 

Mikołaj Kopernik stwierdził, że śnię i spoglądając na zegar słoneczny stojący w ogrodzie powiedział, że 

jeśli zaraz nie wstanę, to spóźnię się do szkoły. 

Skąd wiedział, o której godzinę muszę być w szkole? 

Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiem, bo w tym momencie się obudziłem. 
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Pomysł na „recyklingowy teatrzyk”. Wykonały go dzieci uczęszczające do świe-

tlicy szkolnej. Może sami wpadniecie na pomysł, jak ciekawie wykorzystać różne materia-

ły, a w następnym numerze gazetki zamieścimy zdjęcie stworzonej pracy.    
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