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Wszystkim czytelnikom "COOL 77" życzymy satysfakcji z ocen, udanych
wakacji, wiele uśmiechu, radości, słońca i pogody!
Redakcja

UWAGA na KLESZCZE!
Jeśli myślicie, że wystarczy nie chodzić do lasu, aby
uniknąć ugryzienia przez kleszcze, to jesteście w błędzie.
Te pajęczaki coraz częściej czyhają na Was i Waszych
pupili w trawach czy miejskich parkach. Jak się przed nimi
bronić i nie zachorować na boreliozę?
O tym, że ten rok może się okazać rekordowo obfitujący w
te niebezpieczne pajęczaki, świadczyły niepokojące
incydenty, do których dochodziło pod koniec grudnia. Do
lekarzy zgłaszały się osoby, które zostały ukąszone przez
kleszcze znajdujące się w bożonarodzeniowych choinkach!
Przede wszystkim w następnych tygodniach i miesiącach
ostrożni powinni być wszyscy ci, którzy chodzą po trawach,
np. na polanach w miejskich parkach. One są ulubionym
miejscem żerowania kleszczy.
Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Wam w obronie
przed kleszczami!
Antek Bulenda

,,Płonie ognisko w lesie…’’
Zbliżają się wakacje, czas, aby spotkać się z przyjaciółmi przy ognisku, na biwaku lub pod
namiotem.
Często podczas tych spotkań młodzi ludzie są nieuważni i może przez to dojść do takich
wypadków jak utonięcie, zatrucie pokarmowe, podpalenie lub nawet spalenie części lasu (co
jest na szczęście rzadkim przypadkiem).
W Internecie łatwo natrafić na filmiki z niewyobrażalnie nieodpowiedzialnymi, a przez to
niebezpiecznymi zachowaniami młodzieży i dorosłych. Pływanie na nieoznakowanych
kąpieliskach, rozniecanie ognia, wrzucanie do ognisk petard oraz zapalniczek. Tego typu
wygłupy mogą zaszkodzić nie tylko ludziom, ale także środowisku naturalnemu. 
Artykuł ten napisałem z myślą o naszym bezpieczeństwie nad wodą i przy ogniu. Zależy mi
na wypromowaniu bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu w czasie wakacji.
Wykorzystałem własne doświadczenia oraz informacje zdobyte w Internecie. 
Nad wodą:
1. Jeśli jesteście nad jeziorem, nigdy nie pływajcie w wodzie bez opieki osoby dorosłej, na
terenie nieoznakowanym bądź po ciemku.
2. Wybierajcie tylko baseny, jeziora i kąpieliska znajdujące się pod opieką wyszkolonego
ratownika.
3. Nie ryzykujcie, bawiąc się w podtapianie bądź wstrzymywanie oddechu.
4. Nie odpływajcie daleko od brzegu.
5. Nie skaczcie na główkę do wody.
6. Nie wchodźcie do wody bezpośrednio po jedzeniu.
7. Nie podpływajcie do portów, łódek oraz skuterów wodnych. Może stać się wam krzywda.
Przy ognisku:
1. Nie rozpalajcie ogniska na terenach prywatnych, otwartych i zarośniętych łąkach, lasach
lub w miejscach, które łatwo mogą zająć się ogniem.
2. Zawsze rozpalajcie ogień w miejscach wyznaczonych do tego (zazwyczaj są to kręgi z
kamieni, ziemi i piasku).
3. Ognisko zawsze rozpalajcie ostrożnie najlepiej w towarzystwie osoby dorosłej.
4. Zachowajcie bezpieczną odległość od ognia.
5. Nie bawcie się ogniem, nie wykorzystujcie młodych roślin na podpałkę, nie drażnijcie
ogniem zwierząt.
6. Do ugaszenia ogniska najlepiej przygotować bukłak z wodą lub worek z ziemią.
7. Zawsze upewnijcie się, że ogień całkowicie zgasł, żar został zduszony, a ognisko tym
samym nie stanowi zagrożenia.
Podsumowując, w czasie wakacyjnych wycieczek bardzo ważne są kwestie
bezpieczeństwa. Nikt nie chce przeleżeć lata z poparzeniami bądź w gipsie, dlatego też
przestrzegajmy tych prostych zasad. Poszerzajmy naszą wiedzę na temat biwakowania,
pływania i pieszych wędrówek, aby nasze wakacje były pełne przygód! 
Tomasz Strojnowski

Wągrowiec A.Braun
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Rozmowa z Panią Beatą Suską - nauczycielką wychowania fizycznego
-Czy uprawia Pani jakąś dyscyplinę sportu wyczynowo?
-Wyczynowo nie uprawiam żadnego sportu, ale towarzyszy mi on od dzieciństwa. Wychowywałam się
na AWF-ie. Po szóstej klasie dostałam się do pierwszej na Bielanach Szkoły Mistrzostwa Sportowego
do klasy lekkoatletycznej a potem szermierczej. W liceum kontynuowałam treningi szermiercze. W tej
właśnie dyscyplinie miałam największe osiągnięcia sportowe.
-Czy lubi Pani jeździć na zawody z uczniami?
-Tak. Zawody to część pracy nauczyciela z uczniami. Podczas rywalizacji sportowej uczniowie mogą
porównywać swoje umiejętności z rówieśnikami oraz dokonać samooceny.
-Co Pani czuje, gdy uczniowie wygrywają zawody?
-Zawsze jestem z nich dumna nie tylko wtedy, gdy wygrywają zawody, bo nie liczy się zwycięstwo, ale
wzięcie udziału i dobra zabawa.
-Czym chciałaby się Pani zajmować, gdyby nie uczyła Pani wychowania fizycznego?
-Po studiach proponowano mi pracę w warszawskim AWF-ie, potem zrobiłam studia podyplomowe z
Organizacji Zarządzania Sportem. Mam drugi tytuł zawodowy managera sportu. Mogłabym pracować
w klubie lub w urzędzie, ale lubię swoją pracę.
-Jaką dyscyplinę sportu lubi Pani najbardziej?
- Jest kilka takich dyscyplin, na przykład gimnastyka, pływanie, sporty wodne i zimowe.
-Którego sportowca ceni Pani najbardziej i dlaczego?
-Cenię wielu, między innymi Waldemara Baszanowskiego, Adama Małysza, Kubę Błaszczykowskiego
czy Kamila Stocha. Są to mistrzowie, których cenię za profesjonalizm, skromność i bycie sobą.
Rozmawiała Julia Rogowska

p. Beata Suska

Letni czas
Kiedy lato nas przywita
i zakończy się rok szkolny,
wyjedziemy na wakacje
i będziemy mieć czas wolny. 

Słońce zarumieni cerę,
woda w morzu nas ochłodzi.
Pobawimy się na plaży,
popłyniemy w dal na łodzi. 

Wypoczęci i radośni
powrócimy do ław szkolnych,
wspominając letnie chwile
i żałując tych dni wolnych.
Jakub Kleinszmidt

Przyjemne spędzanie wolnego czasu
Nadszedł czas na ostatni poradnik w tym roku. Pierwszą atrakcją są obozy oraz kolonie, na których
będziesz się świetnie bawić, rozwijając swoje talenty. Obozy zależnie od zainteresowań są taneczne,
żeglarskie, survivalowe, fotograficzne, muzyczne, przygodowe, artystyczne, z fabułą i fantazją. Drugą
atrakcję stanowią ,,Magiczne ogrody”. To wspaniałe miejsce na spacer z mnóstwem atrakcji. Wśród
setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkałe przez niezwykłe istoty. Po
ogrodzie chodzą magiczne wróżki, z którymi można zrobić sobie zdjęcie.
Emilia Wierzbicka

.

BIEG SPARTAN DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ideą tego biegu jest zachęcenie dzieci do
aktywności fizycznej na dworze, aby dobrze
bawiły się, uprawiając sport. Bieg Spartan
zachęca dzieci do skakania, biegania,
brudzenia się, ale też pomagania sobie i do
dobrej zabawy w czasie pokonywania
przeszkód. Przeszkody są bardzo różne, w
każdym biegu organizatorzy starają się czymś
zaskoczyć uczestników. Dlatego ten bieg jest
mega dobrą zabawą! 
Po co biegać?
1. Żeby być zdrowym: w biegu Spartan dla dzieci
chodzi o przeżycie przygody, której nie
doświadczymy na co dzień. Organizatorzy chcą
zachować poczucie przygody w dzieciach ZANIM
je stracą. W dzisiejszych czasach typowe
dziecko każdego dnia spędza około 7.5 godziny
na rozrywki w mediach np. TV czy gry wideo.
2. Żeby być aktywnym: aktywność fizyczna jest
niezbędna przy utrzymaniu prawidłowej wagi,
budowie mięśni, redukcji tłuszczu i rozwoju
silnych kości, mięśni oraz stawów, nie mówiąc już
o rozwijaniu zdrowych nawyków. Wyzwania w
Spartan Kids Race są idealnie dopasowane, aby
budować bardziej wysportowanego, silniejszego i
zdrowszego młodego człowieka.
3. Żeby się dobrze bawić: co ważniejsze,
zabawa i poczucie przynależności, które stanowią
nieodłączną część naszych biegów pomogą
zaszczepić w dzieciach ekscytację oraz respekt
dla sportu, tworząc – z czasem – bardziej
krzepkie dziecko. W biegach Spartan chodzi o
tworzenie zdrowej i aktywnej społeczności pełnej
energii.
Filip Radgowski

M. A.

.
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Nieziemska
Rozdział 5
Nie mogłam spać przez wiele nocy, odkąd okazało się, że mama poległa w Wielkiej Bitwie. List przyszedł nagle, a ja nawet nie wiedziałam, od kogo i skąd ci
ludzie mieli mój adres. Teraz najbardziej martwiłam się o Dahlię. Kto się teraz nią zajmie? Ruth ciągle mnie pociesza, że wszystko będzie dobrze, ale skąd
ona może to wiedzieć? Próbowałam się skontaktować z siostrą… Była to korespondencja jednostronna, bo Dahl pewnie ciągle zmienia miejsce pobytu albo
po prostu nie ma czasu ani warunków, aby mi odpisać. Mimo tego okropnie się smucę.
-Powinnaś pójść na jakiś spacer. Przewietrzyć umysł i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi?- powiedziała Ruthia pewnego dnia.
-Hm- mruknęłam, będąc myślami na Triasie, wspominając mamę.
- To może chodźmy teraz?- moja przyjaciółka jak zawsze jest zniecierpliwiona.
-Jasne. W sumie, czemu nie? - pomyślałam.
Na godzinnym spacerze przestałam myśleć o tych wszystkich okropnych rzeczach i skupiłam się na otaczających nas pięknych światłach, które w jakiś
dziwny sposób przemieszczają się z miejsca na miejsce. Skoro wtedy lepiej się poczułam, to może dzisiaj też powinnam wybrać się na spacer. Pytam więc
Ruth, czy pójdzie ze mną, bo samej nie chce mi się nigdzie ruszać. Oczywiście się zgadza. Chwilę później chodzimy już po leśnej ścieżce.
- Jak się dziś czujesz? – zaczyna rozmowę.
Normalnie bym powiedziała, że tak jak zawsze, ale dzisiaj czuję przepełniającą mnie energię.
- Lepiej niż zwykle - odpowiadam.
- O, więc korzystając z twojego dobrego nastroju – tutaj Ruthia się śmieje – pokażę ci coś pięknego.
Idziemy chyba z pół godziny, ale kiedy wreszcie to widzę, wiem, że było warto. Przede moimi oczami ukazały się setki kwiatów, a na nich tysiące
świetlików, które teraz, kiedy już się ściemniało, wyglądają przepięknie. Po godzinie leżenia w kwiatach i podziwiania tego niezwykłego zjawiska ruszamy do
domu. Jestem taka zmęczona, że ledwo wiem, co się wokół mnie dzieje. Jednak, kiedy wchodzimy do domu, stoję jak wryta. Wtedy podbiega do mnie
Dahlia i w tym momencie jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
Emilia Ocalewicz

Część III
Może się wyjaśni…
- Myślicie, że uda nam się znaleźć resztę tej notatki? - spytała Klara pewnego razu, kiedy siedziała na ławce z Esterą.
- Nie wiem. Możliwe, że babcia ją ma. Ona trzyma dużo starych rzeczy na strychu – rzuciła Estera.
- To super! Zapytaj się jej. Proszę! – krzyknęła dziewczynka.
- Hm… trochę mi głupio… Poza tym babcia odpoczywa w salonie i… nie chcę jej przeszkadzać – próbowała wybrnąć z sytuacji koleżanka.
- No tak, ale…
- O nie, nie! Czy ty spytałabyś się babci o prywatne zapiski? – wykrzyknęła Estera.
Klara zamyśliła się. Może nie wiecie, ale obydwie koleżanki nie potrafiły się długo kłócić.
- No dobra przepraszam. Poniosło mnie. Idźmy do domu. Pizza zaraz będzie gotowa, a jeśli nie to weźmiemy kartki i porysujemy z dziewczynami –
powiedziała.
Druga koleżanka natychmiast się zgodziła i za chwilę były już w pracowni rodziców. Ich wzrok przykuła dość stara teczka podpisana „Beata Ażur’’ ( tak
nazywała się babcia bliźniaczek). Dziewczynki piszczały i skakały.
- Co tu się dzieje? – zaniepokoiła się babcia.
Nie miały innego wyjścia. Teraz przy drzwiach do pokoju zgromadziły się już wszystkie dziewczyny z Klubu, które przerwały oglądanie filmu. To była dobra
chwila…
- To – mruknęła Estera i podała teczkę babci.
Ta zaśmiała się i opowiedziała:
- Wiedziałam! Mama wszystko mi powiedział. Wiem, że już to czytałyście. A tak w ogóle ten znaczek na plecach to był breloczek dla mnie. Nic ciekawego.
Mama wie o żabie… Tak! Kiedyś jak była niegrzeczna, przytrafiła jej się pewna historia, ale o tym sobie poczytacie. A żabka przychodzi tylko w zimie i tylko,
kiedy panuje niezgoda.
- Babciu, dziękuję, że opowiedziałaś nam tę historię – podziękowała Rita.
Chcecie więcej? Czytajcie dalej ,,Cool77’’!
Maria Królikowska

Widok na jezioro Weneckie. A. Braun
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Warto przeczytać
Zbigniew Nienacki Pan samochodzik i niesamowity dwór
Ostatnio przeczytałem książkę pt. Pan Samochodzik i niesamowity dwór.
Jest to powieść dla młodzieży autorstwa Zbigniew Nienacki. Czas akcji
przypada na lata 60 XX wieku. Tytułowy Pan samochodzik to właściwie Pan
Tomasz, który jest detektywem – tropicielem.
Tytułowy bohater otrzymuje polecenie od dyrektora Marczaka, aby pojechać
do Janówki. Jest to mała miejscowość położona niedaleko Ełku. Pan
Tomasz zatrzymuje się we dworze Czerskiego. Pomocnikami Tomasza są
panna Barbara Wierzchoń i pan Jan Bigos. Podczas pobytu we dworze
wszyscy są świadkami dziwnych i zaskakujących sytuacji. Szczególnie w
nocy, kiedy nasi bohaterowie wyraźnie słyszą, że ktoś tajemniczy porusza
się po domu. Akcja książki staje się coraz bardziej zagadkowa i wciągająca.
Pan Tomasz próbował wielu sposobów, aby tajemniczego intruza
zdemaskować, pozostał on jednak nieuchwytny.
Sprawa tajemniczego gościa to tylko jedna z licznych historii, która
przydarzyła się Panu Samochodzikowi. Jest ich w tej książce znacznie
więcej. Nie brakuje tam także dynamicznych pościgów samochodowych
rodem z amerykańskich filmów, ale też momentów grozy i strachu niczym z
najlepszych horrorów.
Książkę tę śmiało mogę gorąco polecić każdemu. Z pewnością sprawdzi się
jako świetna lektura w wakacyjne wieczory lub wtedy, kiedy będzie padał
deszcz.
Paweł Niedziela

Warto obejrzeć
Recenzja filmu pt. „Piękna i bestia” reż. Bill Condon
Byłem ostatnio z klasą w kinie na filmie pt. „Piękna i bestia” i stwierdziłem, że
warto napisać o nim recenzję.
Film opowiada o dziewczynie imieniem Bella (gra ją Emma Watson)
mieszkającej w niewielkiej francuskiej wiosce, w której jest uznawana przez
mieszkańców za zaczytaną w książkach dziwaczkę. Pewnego dnia
podczas drogi powrotnej z targu jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) dziwnym
trafem zapuszcza się do opuszczonego zamku, gdzie za próbę kradzieży
róży dla córki zostaje uwięziony przez straszną bestię (Dan Stevens).
Dziewczyna proponuje mu swoje życie w zamian za wolność ojca. Bestia
przystaje na propozycję i wkrótce dziewczyna zamieszkuje w zamkowej
komnacie. Bella odkrywa, że zamek pełen jest ożywionych, zaczarowanych
przedmiotów takich jak zegar, świecznik czy miotełka. Na początku bestia
wydaje się straszna, ale po pewnym czasie zaczyna okazywać przed
dziewczyną swoje łagodne oblicze i Bella zaczyna żywić do niej coraz
cieplejsze uczucia. Co dzieje się dalej, możecie przekonać się, wybierając
się do kina.
Obsada, jaką udało się zebrać reżyserowi „Pięknej i Bestii” to największy
atut filmu. Emma Watson w roli Belli to strzał w dziesiątkę. Nie dość, że
świetnie wygląda pięknie na ekranie, to jeszcze idealnie pasuje do
powierzonej roli. Podobnie jest z Lukiem Evansem grającym Gastona.
Dobrze zostały też dobrane głosy dla zaczarowanych postaci
zamieszkujących zamek. Ewan McGregor, Ian McKellen czy Emma
Thompson nadają swoim bohaterom świetny, komediowy akcent. Niestety,
ich pracę niweczy trochę toporny wygląd postaci.
Moim zdaniem film ogląda się całkiem nieźle. Jest ciekawie zrobiony, jednak
wolałbym, żeby Disney zamiast ekranizacji znanej książki wymyślił coś
swojego i żeby szedł tym tropem, a nie przenosił na ekran znane powieści.
Julian Dołgało

Ciekawa Polska
Pałuki
Pałuki są regionem kulturowym, zlokalizowanym na granicy województw
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Region Pałuki położony jest na
Szlaku Piastowskim. Nazwa Pałuki wywodzi się prawdopodobnie od słów
„łuk, łęk lub łęg”, co oznacza trawiasty obszar położony między polami
uprawnymi. Inne tłumaczenie tych słów oznacza niewielkie wzniesienia w
kształcie łuków, licznie występujących na tym terenie.
Ciekawym miejscem, wartym odwiedzenia, jest na pewno osada w
Biskupinie, gdzie od weekendu majowego aż do końca września odbywają
się różne, ciekawe imprezy związane z życiem wczesnośredniowiecznej
osady. Do Biskupina można dojechać kolejką wąskotorową, która jedzie ze
Żnina do Gąsawy, z prędkością do 12 km/h. Z kolejki można zachwycać się
malowniczym krajobrazem pól uprawnych, jezior i niewielkich lasów.
Wenecja - nazwa miejscowości nawiązuje do Wenecji włoskiej, gdyż
położona jest ona na przesmyku trzech jezior: Weneckiego, Biskupińskiego i
Skrzynka, które połączone są rzeką Gąsawką. Warto tam odwiedzić
Muzeum Kolei Wąskotorowej. W skansenie można podziwiać wiele
zabytkowych parowozów, lokomotyw spalinowych, wagonów pasażerskich i
towarowych. Najstarszy parowóz pochodzi z 1899 roku. Do prawie każdej
kolejki można wejść, dotknąć sprzętów, a także podzwonić dzwonkami
ostrzegawczymi (http://muzeumznin.pl/).
Po sąsiedzku skansenu kolei znajdują się ruiny zamku Krwawego Diabła
Weneckiego - Mikołaja Nałęcza. Zamek usytuowany jest strategicznie na
przesmyku jezior Weneckiego i Biskupińskiego. Do XV w. strzegł on granic
między Polską a Państwem Krzyżackim. Na terenie zamku można
podziwiać dawne machiny oblężnicze, ale też pograć w średniowieczne
piłkarzyki (http://muzeumznin.pl/).
Wągrowiec - jest to największe miasto na Pałukach, położone nad rzekami
Wełną i Nielbą. Właśnie te dwie rzeki tam się krzyżują, ale ich wody i nurty
prawie się nie mieszają. Zjawisko to nosi nazwę bifurkacji. Skrzyżowanie
tych dwóch rzek powstało w wyniku prac melioracyjnych, prowadzonych
przez Cystersów w dolinie Wełny, którzy w XIV w. założyli opactwo i miasto.
Poza tym w Wągrowcu warto odwiedzić niewielki rynek z tańczącą fontanną,
która w południe i wieczorem tryska w rytmie puszczanej melodii, z zegarem
słonecznym oraz Muzeum Regionalne, w którym przedstawiona jest historia
Pałuk i licznych odkryć archeologicznych tego regionu.
Koniecznie też trzeba odwiedzić Żnin, który pretenduje na stolicę Pałuk.
Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego słowa "żnieja", co oznacza
żniwa, żniwiarza, kobietę żnącą zboże i tłumaczy też rolniczy charakter
okolic. Wszystkie atrakcje turystyczne Żnina skupiają się wokół rynku:
gotycka wieża ratuszowa z XV w. i dawny magistrat z początku XX wieku, w
których znajduje się muzeum regionalne Ziemi Pałuckiej, dwa kościoły - p.w.
św. Floriana i p.w. NMP Królowej Polski (https://pl.wikipedia.org/wiki/Żnin).
Kilkadziesiąt metrów od rynku jest zejście na plażę miejską nad Jeziorem
Żnińskim Małym. 
Artur Braun
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