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Dzień Babci i Dziadka  

 

 
 
 
 
 

 
 

21 stycznia obchodzimy Dzień 
Babci, a 22 stycznia wypada 

Dzień Dziadka. Po raz pierwszy 
pomysł utworzenia Dnia Babci 

w Polsce pojawił się w 1964 
roku w tygodniku „Kobieta 

i Życie”, a w 1966 roku „Express 
wieczorny” ogłosił 21 stycznia 
Dniem Babci. Święto to szybko 

przyjęło się w całej Polsce. 
Z kolei Dzień Dziadka 

prawdopodobnie przywędrował 

do Polski ze Stanów 
Zjednoczonych w latach 80-tych 

XX wieku. Obecnie w Polsce 
święta te są bardzo często 

łączone. Jest to okazja, aby 
podziękować dziadkom za to, 

iż otulają wnuki ciepłem 
i troską. Cierpliwie uczą 

samodzielności, wrażliwości 
i odpowiedzialności. Zawsze 
mają czas dla wnuków i są 

w każdej potrzebie. Wnuczęta 

składają dziadkom życzenia 

i wręczają im laurki, kwiaty, 
drobne prezenty. 

Każdego roku w naszej szkole 
uczniowie klas I-III zapraszali 

swoich dziadków na 

uroczyste obchody ich święta. 
Były piosenki, występy, 

wierszyki i słodkości . W tym 
roku nie mogliśmy ich gościć 

z powodu epidemii, więc 

świętowanie odbywało się 

w rodzinnym gronie. 
W imieniu redakcji gazetki 

„Konar” składamy wszystkim 
babciom i dziadkom życzenia: 

 
Choć Babcia z Dziadkiem lubią 

przesadzać próbując wnukom 

swoim dogadzać, to kocham 

ich za to ogromnie i za to, 

że zawsze są koło mnie, 

wtedy gdy ich potrzebuję, 

Babciu i Dziadku – dziękuję! 

 

Maksymilian Pac 
 

Źródła: onet.pl   radiozet.pl    
mjakmama24.pl 

Kącik kulinarny Wiktorii 
 

Karnawał do tej pory kojarzył się 

nam z okresem hucznych 
zabaw, wszelkiego rodzaju bali, 
festynów. Odbywały się kuligi, 

czyli przejażdżki saniami 
zaprzężonymi w konie. 

Do Wenecji zjeżdżali tłumnie 

turyści, by móc wziąć 
w maskaradzie. Zakładali 
niecodzienne stroje oraz 

wyjątkowe maski.  

Rysunek: joannapachla.com 

Zdjęcie: interflora.pl 
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Na ulicach Rio De Janeiro 
tancerze tańczyli na ruchomych, 

bogato udekorowanych  
platformach, które przemierzały 

ulice miasta. W tym roku 

karnawał wygląda nieco inaczej. 

Pandemia sprawiła, że jest 
on mniej huczny. Musimy bawić 

się w skromnym gronie 
przyjaciół, znajomych, rodziny 
bez dużych imprez i balów. Ale 
nie ma co narzekać. Proponuję 

Wam pidżama party online, gry 
i zabawy przez stronę 

www.kurnik.pl lub wspólne 
wypieki. Z karnawałem kojarzą 

nam się faworki(chrust), róże czy 

pączki. Zbliża się tłusty 

czwartek, więc na chandrę 
proponuje przepis na 
pączki z marmoladą 

wieloowocową. Z tych 
składników wychodzi około 20 

sztuk. 

 
Składniki 

• 1 szklanka (250ml) mleka 
• 50g świeżych drożdży lub 14g 

suszonych 
• 3 łyżki cukru 

• 500g mąki pszennej (np. 
luksusowej, tortowej) 
• szczypta soli 

• 1 łyżka cukru waniliowego 
• 1 jajko 

• 4 żółtka 
• 4 łyżki stołowe masła (40-50g) 
roztopionego i wystudzonego 

• 2 łyżki spirytusu 
• 1 litr oleju roślinnego lub smalcu 

• Marmolada wieloowocowa lub 

konfitura 
• Około 100g cukru pudru 

• Lukier (ok. 250g cukru pudru i 1-
2 łyżki wody lub soku z cytryny 
• Smażona skórka z pomarańczy 

 
Przygotowanie 

• Podgrzać mleko (ma być dość 

ciepłe, ale nie gorące), wlać 
do miski, dodać pokruszone 

drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę 
cukru. Wymieszać i wstawić 
do garnka z bardzo ciepłą wodą. 

Odstawić na około 15 minut 
do czasu, aż drożdże porządnie się 

spienią. W międzyczasie 
przesiać mąkę do dużej miski, 
dodać sól i cukier wanilinowy. 

• Jajko i żółtka utrzeć 
z pozostałymi 2 łyżkami cukru 
na białą i puszystą pianę (około 10 

- 15 minut ucierania). Do miski 
z mąką wlać wyrośnięte drożdże 

i wymieszać drewnianą łyżką. 
Dodać ubite jajka 
i wymieszać. Następnie dokładnie 

wyrobić ciasto (ręką przez około 15 
- 20 minut lub odpowiednią 

końcówką miksera przez 10 - 15 
minut, ale na najmniejszych  
obrotach). Gdyby ciasto bardzo 

trudno się wyrabiało, było za gęste, 
można dodać 2 - 3 łyżki ciepłego 
mleka. Na koniec wyrabiania ciasto 

ma odstawać od ręki. 
• Do wyrobionego ciasta dodać 

roztopione i ostudzone masło 
oraz spirytus. Zagnieść lub 
zmiksować ciasto do całkowitego 

połączenia się składników. 
Przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 

(np. blisko źródła ciepła, bez 
przeciągów) na około 1 lub 1 i 1/2 

godziny, do czasu aż ciasto 
znacznie zwiększy objętość 
(najlepiej rośnie w dużych 

i szerokich miskach). 

Zdjęcie: sadurski.com 

http://www.kurnik.pl/
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• Stolnicę lub blat kuchenny lekko 

podsypać mąką, wyłożyć ciasto 
i powygniatać przez około 2 - 3 

minuty pozbywając się 
pęcherzy powietrza. Ciasto 
rozpłaszczyć na niezbyt duży 

placek (o wymiarach około 25 x 30 
cm i na wysokość około 2 cm), 
ostrą szklanką o średnicy 

około 6,5 cm wycinać kółka. 
Z pozostałego ciasta ulepić kulkę, 

zagnieść, rozpłaszczyć i powycinać 
resztę krążków. 
• Krążki rozłożyć równomiernie na 

stolnicy, przykryć czystą ściereczką 
i odstawić w ciepłe miejsce 

na około 30 - 45 minut 
do wyrośnięcia. Jeśli chcemy 
smażyć pączki od razu 

z nadzieniem, każdy krążek 
delikatnie rozpłaszczamy na dłoni, 
w środek kładziemy łyżeczkę 

nadzienia, zlepiamy brzegi jak 
w pierożkach i lepimy kulkę. 

• Jeśli pączki będziemy nadziewać 
po usmażeniu, przekładamy 
marmoladę do rękawa 

cukierniczego zaopatrzonego 
w ostrą i długą końcówkę. 

Na 15 minut przed końcem 
wyrastania pączków zaczynamy 
rozgrzewać olej (najlepiej długo 

i powoli, w dużym i szerokim 
garnku) do temperatury 180°. 

Przygotować 3 talerze wyłożone 
ręcznikami papierowymi oraz 

łyżkę cedzakową. Zrobić też lukier: 
do miski wsypać cukier puder 
i dodać 1 łyżkę wody, wymieszać, 

dodać jeszcze więcej wody 
(stopniowo) aż lukier będzie 

odpowiednio gęsty. Do lukru 
można dodać też smażoną 
skórkę pomarańczową. 

• Wyrośnięte pączki wkładać 
na odpowiednio nagrzany olej 

(smażymy partiami, po około 5 
pączków jednocześnie) i smażyć 
przez około 2 minuty z każdej 

strony. Pączki nie mogą za szybko 

się rumienić, bo w środku będą 
jeszcze surowe. Podczas smażenia 

regulować temperaturę oleju, aby 
drastycznie nie zwiększała się i nie 
obniżała. 

• Pączki wyławiać łyżką cedzakową 
i odkładać na papierowe ręczniki. 
Smażyć następne pączki jak 

poprzednio. Po usmażeniu wylać 
ostudzony olej, nie będzie już 

potrzebny. 
• Pączki ostudzić i nadziewać 
marmoladą wciskając głęboko 

końcówkę szprycy i wyciskając 
pożądaną ilość nadzienia. Pączki 

maczać w lukrze (gdy będą jeszcze 
ciepłe - wówczas lukier ładnie się 
rozprowadzi) i posypać skórką 

pomarańczową lub posypać 
cukrem pudrem (gdy pączki będą 
ostudzone). 

Smacznego życzy Wiktoria Grudnik 
Źródło: kwestiasmaku.com 

 

14 lutego – Dzień Św. 

Walentego 
 

„Miłość nie polega na tym, aby 

wzajemnie sobie się przyglądać, 
lecz aby patrzeć razem 

w tym samym kierunku”. 
Antoine de Saint-Exupéry 
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Walentynki zadomowiły się już 

na dobre w naszej tradycji i nikt 
nie pamięta dzisiaj, 

że przywędrowały do nas 
z zachodu w latach 90-tych XX 
wieku. W tym dniu staramy się 
pokazać naszym bliskim, że ich 

kochamy i są dla nas 
najważniejszymi osobami 

na świecie. W tym 
roku szkolnym pandemia 

przeszkodziła nam 

w zorganizowaniu tradycyjnej 

poczty walentynkowej. Ale 
zapewne w domowym zaciszu 

pojawiły się serduszka, 
słodkości czy kwiaty. 

Postanowiłam przybliżyć wam 
w artykule postać świętego, 

patrona tego święta i sprawcę 
całego zamieszania. 

Święty Walenty to biskup, 
męczennik i święty Kościoła 

katolickiego. Z wykształcenia był 

lekarzem, z powołania 

duchownym. Żył w III wieku 
w Cesarstwie rzymskim. Władca 
zabronił młodym mężczyznom 

wchodzić w związki małżeńskie. 
Uważał on, że najlepszymi 
żołnierzami są legioniści 

nieposiadający rodzin. Zakaz ten 
złamał biskup Walenty 

i błogosławił śluby młodych 
legionistów. Został 

za to wtrącony do więzienia, 

gdzie zakochał się w niewidomej 

córce swojego strażnika.  
Legenda mówi, że jego 

narzeczona pod wpływem tej 
miłości odzyskała wzrok. Cesarz 

wpadł w gniew i kazał ściąć 
biskupa. Egzekucję 

wykonano14 lutego. Kult 
świętego bardzo szybko 

rozszerzył się w całej 

w chrześcijańskiej Europie. 
 

Zapewne mało kto wie z Was, 

że pierwowzorem walentynek 
było święto Luperkalia. Możliwe, 

że zwyczaje związane z tym 
dniem nawiązują 

do starożytnego święta 
rzymskiego, obchodzonego  

14-15 lutego ku czci Junony, 
rzymskiej bogini kobiet 

i małżeństwa. Ale nam dzisiaj 
bardziej kojarzą się z osobą 

świętego Walentego niż 

z rzymskim zwyczajem. 

Ważnym elementem tradycji jest 
wręczanie sobie walentynkowych 

kartek ozdobnych. Czerwone, 
najczęściej w kształcie serca, 
opatrzone walentynkowym 

wierszykiem, a często miłosnym 

wyznaniem. Ze świętem łączy sie 
również obdarowywanie 
partnerek upominkami 

w postaci kwiatów, 
słodyczy, pluszowych maskotek. 

Walentynki są też krytykowane 

za ich komercyjne nastawienie. 
W imieniu całej redakcji 
chciałabym wszystkim 

zakochanym i tym którzy miłości 
wyczekują, życzyć szczęścia 

i pomyślności. 
Blanka Borusiewicz 

Źródło: wikipedia.pl 
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Tajemniczy koci świat 
 

Dzień kota obchodzony jest  
w Polsce i Włoszech 17 lutego. 

U nas po raz pierwszy  

świętowano go w 2006 roku. 
Ma nam przypomnieć o roli 

kotów w życiu człowieka, ale 
także zwrócić naszą uwagę 

na bezdomne zwierzaki. Koty 
towarzyszą człowiekowi od wielu 

tysięcy lat, choć pozostały 
niezależne. Każdy z nas wie, 

że chadzają zazwyczaj swoimi 
drogami, ale pomimo to potrafią 
swoim opiekunom dostarczyć 

wiele radości. Gdy brakuje 

Ci zwłaszcza teraz kontaktów 
z rówieśnikami, pomogą 

przetrwać ten trudny czas. 
Położą się na kolanach, pozwolą 
podrapać za uszkiem lub ukoją 

nerwy swoim mruczeniem. 

I od razu poczujesz się lepiej. 
Dlatego w dniu ich święta daj  
im najlepszą karmę, podaruj 
zabawkę, pobaw się ze swoim 

pupilem, nieco dłużej niż zwykle. 
Staraj się dbać o jego potrzeby, 

a na pewno się nam odwdzięczy 

nie jeden raz. Ale w tym dniu 
pamiętajmy też o kotach, 

przebywających w schroniskach. 
Jak możesz pomóc? Zostań 

wolontariuszem, przekaż karmę, 

zabawki lub zaadaptuj. 
My też pamiętaliśmy o ich 

święcie. Nasi młodsi koledzy 
z klas I- III przebrali się za koty. 
Wykonali też prace plastyczne, 

związane z bohaterem książki  

Waldemara  Cichonia 
„Cukierku, Ty łobuzie” Powstała 
też „Galeria kocich piękności”, 

w której modelkami i modelami  
byli milusińscy naszych 

koleżanek i kolegów. Podziwiać 

je można  na Facebooku szkoły. 
Wśród kocich piękności 
znalazły  się też pupile 

redakcyjnej koleżanki Doroty- 
Simon i Tygrys. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Kinga Tomczyk 

 

 

Ciekawostki o kotach 
 

Czy wiesz, że ….. 
 

Koty są najbardziej popularnym 

zwierzęciem domowym na świecie, lecz 

czy na pewno wiemy o nich wszystko? 

Zapraszam do lektury ciekawostek. 

 
 

Tygrys Simon 

Emilia, Maja, Karolina, 
Julia i Zuzia 

Klasa II 

Kamil, Konrad i Piotr 
Klasa II 
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 Koty wydają z siebie około 
100 różnych dźwięków. 

Mogą słyszeć dźwięki 
o dwie oktawy wyższe, niż 
słyszy człowiek.  

 W ciele kota znajduje się 
230 kości, a w człowieka 
206. Prawie 10% 
wszystkich kości kota 
znajduje się w jego ogonie. 

Nie mają obojczyka. 
Sprawia to, że mogą 

wciskać się we wszystkie 
szczeliny, przez które może 
przejść ich głowa. 

 Koty pocą się tylko na 
podeszwach łapek, a każdy 

nos jest tak unikalny, jak 
linie papilarne człowieka. 

 Kocury są zazwyczaj 
lewołapkowe, a kocice 
częściej używają swojej 
prawej łapki.  

 Większość białych kotów 

o niebieskich oczach jest 
głucha. Jeśli mają  tylko 

jedno oko niebieskie, 
są głuche na ucho 
znajdujące się po jego 
stronie. Nie dotyczy 
to osobników o oczach 
zielonych lub 

pomarańczowych. 

 Koty mogą obracać 
obojgiem uszu, niezależnie 

od siebie, o 180 stopni.  

 Widzą na odległość  
36 metrów, a ich kąt 
widzenia wynosi około 185 
stopni.  

 Są wyjątkowo wyczulone 
na wibracje i drgania. 

Podobno mogą wyczuć 
zbliżające się trzęsienie 
ziemi na 10-15 min przed 

człowiekiem. Mruczenie 

naszego milusińskiego 
generuje wibracje 
o częstotliwości między 20 
Hz a 150 Hz. Uważa się, 
że wibracje te 
przyspieszają proces 

zrastania się i leczenia 
tkanki kostnej, 
uszkodzonej np. w wyniku 
złamania, a także mięśni.  

 Maksymalną prędkość 

podczas biegu kota 
to 49km/h.  

 Mogą żyć do 20 lat, które 
odpowiadają 98 ludzkim 

latom. 

 Ludzie nie są uczuleni na 
kocią  sierść, tylko na jego  
ślinę lub drobinki 
naskórka osadzające się  
na sierści. 

 I na koniec znalazłam 
informację, że  najcięższy 

kot domowy w historii 

ważył aż 21 kilogramów!!! 
Adrianna Kawa 

Źródło: claudia.pl   wamiz.pl   fajnepodroze.pl 

 

Łapki w górę dla DBI 
 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
(DBI) to największa akcja 
na rzecz propagowania 

bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów 

internetowych. 
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„Działajmy razem” to hasło 

tegorocznego  DBI 2021. Jest 
to ogólnoświatowe święto 

obchodzone w 160 państwach,  
przypada 9 lutego. Dzień 
Bezpiecznego Internetu 

to inicjatywa, która ma dać 

do myślenia przede wszystkim 
nam, czyli młodym ludziom. 

My uczniowie szukamy 
w Internecie odpowiedzi na wiele 
pytań, a po lekcjach spędzamy 

mnóstwo czasu „relaksując się” 

w sieci. Przyznajcie się, 
że chętnie zakładacie konta 

w grach, komunikatorach, na 
portalach społecznościowych, 

takich jak: Facebook, Instagram, 
Snapchat, Discord, TikTok, 

Twich, Skype i YouTube. Ups, 
nazbieraliśmy tego dużo, 

a to jednak pewnie nie wszystko. 
Chętnie umieszczacie w mediach 

fotografie zrobione w różnych 

miejscach i sytuacjach, 

z łatwością piszecie komentarze, 
ale, czy zawsze  pamiętacie, 

że treści „wrzucone” za pomocą 
tych kont, nigdy nie zostaną 

stamtąd usunięte. Nasze zdjęcia, 
posty, komentarze będą 

dostępne dla obcych osób… 
brzmi to trochę przerażająco. 

W sieci nie jesteście anonimowi, 
niezależnie od swojego wieku. 

Komentarze, które umieszczacie 

na stronach świadczą o Was, 

dlatego odnoście się do innych 
z szacunkiem. Nie dla trollingu, 

hejtu, ksenofobii. Jeżeli  jest 
Wam źle, to nie szukajcie 

znajomych w sieci, bo ich tam 
nie ma. Prawdziwych  przyjaciół 

poszukaj w realu, a nie 
w wirtualnym świecie... 

Więcej informacji na temat DBI 

2021 oraz materiałów na temat 
bezpieczeństwa w sieci 
znajdziecie na stronie 

saferinternet.pl. 

Dbajmy o wspólne 
bezpieczeństwo 

w cyberprzestrzeni, bo Internet 
tworzą ludzie – tacy jak my! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Dorota Karłowska 

Źródła: policja.pl   gov.pl   saferinternet.pl 

 

10 sposobów na nudę 

 
Dorota poleca: 

 Masz zły dzień? Obejrzyj  swój 
ulubiony film lub serial. 
To zawsze pomaga. 
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 Zacznij pisać własną książkę. 

Może kiedyś tysiące ludzi zaczną 
ją czytać! Jeśli piszesz 
na komputerze lub telefonie 
polecam aplikację Wattpad. 
Gwarantuję, że zapomnisz 
o stresie. 

 Gdy się nudzisz, możesz także 
pomedytować. Rozluźnisz się 
i będziesz miał więcej energii. 
Krótko mówiąc ćwicz jogę. 

 Naucz się grać na instrumencie. 

Będziesz mógł zaimponować 

swojej rodzinie. Możesz zacząć 
od ukulele, już kilka akordów 
wystarczy, aby zaśpiewać 
piosenkę. 

 Zacznij rysować. Gdy dopadnie 
Cię chandra chwyć za kredki 

i narysuj kogoś lub coś. Nie 
potrafisz dobrze rysować, nie 
szkodzi. Możesz nauczyć się tego 
krok po kroku na YouTube 
oglądając tutoriale Tomasza 

Wełny. 

 Jeśli jesteś już wyjątkowo 
znudzony, a w głowie kłębi się 
mnóstwo pytań, możesz na nie 
wszystkie spróbować poszukać 
odpowiedzi! Wujek Google 
zawsze pomoże. 

 Udekoruj ścianę w pokoju. 
Poszukaj swojego stylu, przyklej 
różne obrazki. Niewielka 
metamorfoza sprawi, że zacznie 
wyglądać wyjątkowo. 

 Możesz także zrobić listę filmów, 

książek lub piosenek, które 
chciałbyś obejrzeć, przeczytać 
lub posłuchać w najbliższym 
czasie. Będzie zawsze pod ręką. 

 By się nie nudzić pośpiewaj 
karaoke. Jest to wspaniały 

pomysł. Może nawet nauczysz 

się tekstu ulubionej piosenki 
na pamięć? 

 Na koniec coś na wyjątkowo 
dużą nudę. Zrób porządek 
w szafie. No chyba, że jesteś 
czyścioszkiem i Twoje rzeczy 

są idealnie poukładane. 
Dorota Karłowska 
 

Konkurs „Zimowe 

pejzaże”- rozstrzygnięty 

 
Nasza redakcja zaproponowała 

Wam udział w konkursie 
fotograficznym „Zimowe 

pejzaże”. Chcieliśmy zachęcić 
Was, czytelników  naszej 
gazetki, do oderwania się 

na chwilę od komputerowych 
ekranów, testów, kartkówek 

i wyjścia na świeże powietrze. 
Aby uchwycić obiektywem 

aparatu lub komórki piękno 

zimowego krajobrazu. 
Przysłaliście dużo fotek, więc 
wybór najlepszych był trudny. 

Po długich dyskusjach jury 
wyłoniła najciekawsze prace, 

które zostały umieszczone 
na Facebooku szkoły. 

Doceniając Wasz talent 
prezentujemy je również 

na łamach naszej gazetki. 
Maja Motylska 

 
 

 
 
 

 
 

  

Zdjęcie: Wiktoria Ziarkowska 

Zdjęcie: Dawid Karłowski 

Zdjęcie: Magda Sałęga 
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Kącik 

czytelniczy 

 

Z okazji przypadającego 

17 lutego Dnia Kota chcemy 
zaproponować Wam książki, 
której bohaterami są właśnie 

te tajemnicze zwierzęta. 

Na dobry początek 
proponujemy 

książkę autorstwa 
Barbary Szymanek 

„Bazgrolnik 
o kotach. Jestem 

kociarzem i mażę!”. 
Jeśli kochasz koty 
i lubisz gryzmolić, 

rysować, kolorować oraz  

kopiować ta książka sprawi 
Ci mnóstwo frajdy! Jest 

stworzona wprost dla wszystkich 
zakręconych pozytywnie 

kociarzy. 

Wszyscy wiemy, że koty 
rządzą światem i są na 
to dowody! Znajdziesz 
je na pewno w książce 

Kimberlie Hamilton 

„Opowieści o kotach, 
które rządziły światem” 

Przedstawieni w niej 

koci bohaterowie, 
owinęli sobie świat 

wokół ogona. Jak tego 

dokonały? Zuchwały kocur 
Stubbs wygrał wybory 

na burmistrza miasteczka 
na Alasce. Félicette, jako 

pierwsza astrokotka, poleciała 
w kosmos. Królewska Doorkins 

zajęła fotel samej angielskiej 

królowej i wcale nie zamierzała 

jej ustąpić. A niezatapialny Sam 
cudem przeżył trzy katastrofy 
statków wojennych. Czy to nie 
dowód, że koty mają więcej niż 

jedno życie? Przygotuj się 
na moc niezwykłych przygód, 

od których aż futro się jeży! 
Idealna lektura, dla tych 

co „mają kota” na punkcie 
kotów. 

Alicja Wójcik, Bianka Wiśniewska 

Źródło: lubimyczytac.pl 

Kącik Sportowy 

Puchar Świata w Lahtii z udziałem Polaków. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 stycznia większość z nas 
kibicowała polskiej ekipie 

skoczków. Zawody odbywały się 
w fińskim  Lahti. Dzień 
wcześniej w konkursie 
drużynowym  zajęliśmy drugie 
miejsce.  Norwegowie wyprzedzili 
nas  zaledwie o 6 punktów. 

W niedzielę w klasyfikacjach 
zobaczyliśmy więc  Kamila 
Stocha, Dawida Kubackiego, 

Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, 
Pawła Wąska, Aleksandra 
Zniszczoła i Jakuba Wolnego. 

Niestety w konkursie 
indywidualnym nie szło nam już 
tak dobrze. Najlepszy z biało-
czerwonych po I serii był Piotr 
Żyła. Uplasował się na dziewiątej  
pozycji. Do II serii awansowała 

szóstka, odpadł Paweł Wąsek. 

Rysunek: lo-mieszko.pl 

Zdjęcie: interia.pl 
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Ale i ona nie okazała się dla 

naszych orłów dobra. W drugiej 
dziesiątce znaleźli  się Żyła, 
Stękała i Stoch zajmując kolejno 
jedenaste, piętnaste i szesnaste  
miejsca. Pozostała trójka: 
Wolny, Kubacki i Zniszczoł byli 

kolejno na pozycji dwudziestej 
drugiej, dwudziestej trzeciej 
i dwudziestej dziewiątej. 
W tym sporcie ważne jest 
odbicie, kierunek i prędkość 

wiatru, samo lądowanie oraz 

szczęście. W Lahti zabrakło tego 

ostatniego.  Mniemy nadzieję, 

że 30 stycznia w Willingen 
znowu zobaczymy naszych 
na podium. 

Maciej Strupczewski 
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