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       Wstępniak 
 Przed Wami drugi w tym roku szkolnym numer naszej  gazetki. Tym razem poświęcimy go 

przede wszystkim bardzo ważnym tematom, jakimi są ekologia i potrzeba pomagania. To dziś 

problemy, o których często możecie usłyszeć w mediach, także społecznościowych.  

Obszerny tekst o ochronie środowiska napisała Kornela, która tym zagadnieniem interesuje 

się już od dawna i ma ogromną wiedzę na ten temat. Aby nie pozostać tylko przy słowach, 

postanowiliśmy jako kółko zaadoptować australijskiego misia koalę, wpłacając na jego 

leczenie 40 dolarów australijskich. Temu swój artykuł poświęcił Kacper. Udzieli Wam również 

porady, jak Wy możecie przyłączyć się do adopcji tych jakże sympatycznych zwierząt, a tak 

okrutnie doświadczonych przez pożary na australijskim kontynencie. 

    W tym numerze pojawi się też nasza szkolna Gala Zasłużonych. Kasia Kuźmicz, Szymon i 

Adrian dotarli do uczniów, którzy odnoszą wielkie sukcesy w swojej pozaszkolnej 

działalności. Mało kto wie o ich osiągnięciach i stąd nasza decyzja o przybliżeniu Wam ich 

sylwetek. Być może kogoś zainspirują do tego, aby też doskonalić swoje talenty w innych 

dziedzinach (pozaszkolnych).  

   Ciekawą rozmowę odbyli Julka i Kacper, którzy odwiedzili harcerzy mających harcówkę w 

naszej szkole (pod salą gimnastyczną). Wśród nas jest kilku druhów, czasem wyróżniają się 

swoimi mundurami na szkolnych uroczystościach, ale może ktoś chciałby do nich dołączyć, a 

nie wie jak. To dobra okazja, aby o tym pomyśleć i zasilić ich szeregi.  

    Znajdziecie na naszych stronach także komiks naszej rysowniczki Korneli. Zazdrościmy jej 

szczerze talentu.   

   No i oczywiście nie zapomnieliśmy o kuponie zwalniającym od pytania i bieżącej pracy 

domowej, chociaż szczęśliwy numerek stwarza Wam wielu okazji do skorzystania z 

nauczycielskiej przychylności. Jednak tym razem musicie go aktywować w szkolnej bibliotece, 

udowadniając , że zapoznaliście się z zawartością gazetki. (red.) 

                 

Zespół redakcyjny w składzie:                  (od 

lewej: Kasia Strzelczyk, Adrian Domaszewski, 

Szymon Maciejewski, Kasia Kuźmicz, Kacper 

Kołtak, Kornela Maryszczak, Julka Sawarska)         



GALA ZASŁUŻONYCH 

 W naszej szkole niektóre osoby mają niesamowite talenty. Nawet nie wiemy, że 

osiągają one wielkie sukcesy, których można im pozazdrościć i z których mogą być dumni. 

Postanowiliśmy porozmawiać z nimi o ich pozaszkolnych osiągnięciach. Być może niektórzy 

z nas będą chcieli pójść ich śladem.                                                                                                             

Jedną z nich jest uczeń VIII  klasy-  Karol 

Kalicki, który jest bohaterem mojego 

artykułu. Uprawia sztukę walki taekwondo.   

- Jaki masz pas ? 

- Mam czarny pas, który zdobyłem ciężką 

pracą. Musiałem podzielić czas na treningi i na 

naukę, co było dość ciężkie. 

- Jak wyglądają zawody ? 

- Zawody są podzielone na trzy kategorie : 

techniki specjalne, które mają przedział 

wiekowy, ale zależą też od  wagi zawodnika, 

układy formalne, one natomiast są podzielone 

na wiek zawodników i stopień,  który 

posiadają.  

- W czym się specjalizujesz? 

- Ja specjalizuję się w walkach. Jeżdżę na 

różne zawody po Polsce, ale także za granicą. 

Byłem w Czechach na Pucharze Europy. W 

walkach zająłem 2. miejsce wśród 12 

zawodników. Jest to dość wysokie podium. 

- Ile kosztuje przynależność do klubu?  

-  Płacę  90 złotych za miesiąc, mam 2 treningi 

tygodniowo, oczywiście trenuję też  sam w 

domu, co skutkuje jeszcze lepszą formą. 

- Od ilu lat trenujesz, gdzie odbywają się 

treningi i kto jest twoim trenerem ? 

- Trenuję już siódmy rok, jest to długi  czas. 

Ale to moja prawdziwa pasja i trenowanie 

sprawia mi ogromną przyjemność.                   

Na zajęcia jeżdżę do  Gościna. Moim trenerem 

jest Ireneusz Jasiński, który kiedyś prowadził 

zajęcia także w naszej szkole. 

- Co osiągnąłeś przez te lata? 

- Mam wiele sukcesów. Zdobyłem już              

20 medali. Moim największym osiągnięciem 

było zdobycie 2. miejsca w Pucharze Europy 

oraz oczywiście zdany egzamin na czarny pas. 

W naszym powiecie mam 2. miejsce w 

kategorii sportowca juniora roku. 

- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 

sukcesów. 

- Ja również dziękuję.  

 

Rozmawiała Kasia Kuźmicz



Wywiad z Pawłem Pliszką 

   Paweł jest uczniem klasy VII A. Chodzi on na zajęcia Taekwondo,  na których uczy się sztuki walki 

pochodzącej z Korei. Taekwondo na początku było  przeznaczone tylko do użytku militarnego, a 

dopiero później zaczęli je trenować cywile. Obecnie jest ono jedną z  pełnoprawnych dyscyplin 

olimpijskich. 

  -  Na czym polegają wasze treningi? 

-  Na zajęciach trenujemy głównie nowe ciosy.  

Nasze zajęcia trwają zazwyczaj godzinę. 

 -  Od kiedy uprawiasz tę dyscyplinę sportu?  

-  Na zajęcia chodzę już siedem lat. 

-  W jaki sposób dowiedziałeś się o treningach 

taekwondo ? 

- Mój obecny trener przyjechał do naszej szkoły i 

informował uczniów oraz nauczycieli, że jest  

możliwość wzięcia udziału w lekcjach nauki 

taekwondo. 

- Czego nauczyło cię taekwondo?  

 - Na pewno odwagi, wytrwałości oraz dużo technik 

samoobrony oraz walki.      

- Co cię motywuje do udziału w zajęciach? 

- Mam różne cele, np. jeżdżenie na zawody. 

- Czy poznałeś jakichś nowych  przyjaciół, z którymi 

masz kontakt poza treningami ?  

- Tak, poznałem wielu przyjaciół na treningach  

i z niektórymi spotykam się w czasie wolnym.. 

- Czy na zawodach się stresujesz? 

- Tak, zawsze się stresuję na zawodach. 

 W końcu to okazja do sprawdzenia swoich 

umiejętności, a jednocześnie walka ze stresem.  

-  Jak Taekwondo zmieniło twoje  życie ? 

- Dzięki taekwondo chętniej  podejmuję się  wysiłku 

fizycznego.  

- Czy w zajęciach biorą udział                                                                                

 starsi, np rodzice?  

- Tak, np. moja mama i ciocia. 

- Czy jest dużo chętnych do brania udziału w 

lekcjach  taekwondo?  

 -  Tak, jest bardzo wielu chętnych, głównie dzieci 

 -  Jak zdobywa się pasy oraz  jaki pas ty posiadasz? 

- Pasy zdobywa się na egzaminie. ja mam czerwony z 

czarną belką.  

 -   Czy polecasz taekwondo? 

         -  Tak. bardzo  

Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów. 

 

Rozmawiał Adrian Domaszewski. 



SZYMON  ZAREMBA 

 

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z 

tańcem? 

Na początku chodziłem na balet. Później 

poszukiwałem innych stylów i mama 

przypadkowo znalazła Top Toys. Ponad trzy 

lata jeździłem na zajęcia do Kołobrzegu i 

potem przenieśli mnie do Koszalina. 

Jak udaje Ci się łączyć naukę z tańcem i 

treningami? 

Jest to trudne, ponieważ mam trzy treningi 

w tygodniu. Po zajęciach w szkole staram 

się zawsze odrobić zadane lekcje. Jednak 

trening jest na pierwszym miejscu.  

Jaki były Twoje największe sukcesy? 

Do moich największych sukcesów zaliczam 

zdobycie drugiego miejsca w tańcu 

solowym podczas moich pierwszych 

zawodów, wśród uczestników z całej 

Europy. Grupowo zajęliśmy pierwsze 

miejsce w zawodach Polski oraz siódme 

miejsce w zawodach międzynarodowych.  

Czy miałeś w swoim życiu momenty 

załamania i rezygnacji?  

Były chwile, gdy chciałem skończyć z 

tańcem. Nie chciało mi się chodzić na 

treningi. Z czasem jednak zrozumiałem, że 

tylko ciężka praca pozwala osiągać sukcesy. 

Muszę pogodzić naukę z wyjazdami do 

Koszalina, co wymaga ode mnie ogromnego 

wysiłku, zwłaszcza gdy wracam z treningu 

ok. godz. 22.00., a rano trzeba wstać do 

szkoły. Ale na razie daję radę. Taniec to 

moja ogromna pasja i ona daje mi siłę. 

Dziękuję za wywiad. 

Rozmawiał Szymon Maciejewski

 



Czy warto pomagać? 

   Myślę, że wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Moim zdaniem to jasne, że warto. Zarówno 

najbliższym jak i całkiem obcym ludziom. Dzięki pomaganiu z pewnością czynimy dobro, 

które prędzej czy później do nas wraca. 

Zdecydowanie najlepsza jest pomoc 

bezinteresowna, tzn. taka, za którą nie oczekujemy 

nic wielkiego, a zwykłe ''dziękuję'' w zupełności 

wystarcza. Wdzięczność drugiej osoby powinna być 

dla nas najlepszą nagrodą. Nikt nie powinien 

odmawiać pomocy, jeśli ktoś o nią prosi, nawet 

sami powinniśmy ją zaoferować. Bywa i tak, że 

osoba, która faktycznie jej potrzebuje, nie prosi o 

nią, a gdy się jej ją zaproponuje - odmawia. W 

takim przypadku warto jest zwyczajnie 

porozmawiać . Czasami pomoc drugiemu 

człowiekowi wydaje się strasznie trudna, bo niby 

jak możemy pomóc? Co można zrobić, aby dana 

osoba poczuła się lepiej? Okazanie wsparcia, 

czasem nawet zwykła rozmowa, której wszyscy się 

obawiamy i uważamy, że nic nie zmieni, może 

zdziałać cuda.  

Jedną z akcji, która angażuje ogromne rzesze 

Polaków, jest WOŚP. Tutaj bezinteresowna pomoc 

przekłada się na ogromne wsparcie wielu chorych , 

zwłaszcza dzieci. Wśród tegorocznych 

wolontariuszy jak co roku byli także uczniowie z 

naszej szkoły: Michalina Sochacka, Hanna Czajka, 

Kasia Kuźmicz, Wiktoria Banasiewicz, Wiktor 

Ostropolski. Poza tym zaangażowała się prawie cała 

społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, 

nauczyciele. Były występy, ciasta, , popcorn, gofry, 

liczenie pieniędzy w sztabie. Udowodniliśmy, że 

potrafimy pomagać, nie chcąc nic w zamian. 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Założony 2 marca 1993 roku, znany nam wszystkim 

WOŚP, jest jedną z licznych fundacji, której celem 

jest pomoc chorym, w szczególności dzieciom. 

Coroczne finały odbywają się w całej  Polsce, lecz 

jak wiadomo nie tylko nasz kraj gra z orkiestrą. 

Wolontariusze WOŚP-u działali również m.in. w : 

Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Stanach  

Zjednoczonych, Francji, Danii, Holandii,  

 

 

 

Belgii, Szwecji, Norwegii, Australii, Kanadzie i Chinach. 

To tylko niektóre z państw, które postanowiły grać  

razem z nami. Podczas I finału zebrano ok. 2 422 464 

złotych, natomiast finałem, podczas którego  udało się 

zebrać najwięcej, był XXVII finał. Zebrano wtedy 175 

938 717 zł.  

W tym roku w naszej Gminie udało się zebrać  

33289,16 zł. 
To również imponująca kwota.  

 

                                                Kasia Maryszczak

 

 

28. finał WOŚP w SP w Charzynie 



Harcerska rodzina 
Czy nie zastanawiało was, dokąd prowadzą schodki obok szkoły ? Nas zastanawiało, więc 
poszliśmy to sprawdzić. Okazuje się że znajduje się tam siedziba 165. Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej Kolibry należącej do Bałtyckiego Hufca, działającej w systemie ZHP o 
specjalności strażackiej . ZHP ,czyli Związek Harcerstwa Polskiego powstał 1listopada 1918r., 
a więc ma już ponad stuletnią tradycję. 

 

Jak wstąpić do harcerstwa ? 

-  Wystarczy przyjść na  zbiórkę do 

harcówki znajdującej się w piwnicy szkoły, 

ale także  bardzo ważne są dobre chęci. 

Kiedy odbywają się zbiórki ? 

Spotykamy się w soboty o godzinie 1100. 

Czy zbiórki są  przez cały rok ? 

- Nie, jest coś takiego, jak rok harcerski i 

trwa on od 1 września do 26 czerwca 

każdego roku szkolnego. 

Od ilu lat można stać się harcerzem ? 

- Harcerzem można stać się w wieku 

dziesięciu lat, choć  zdarzają się wyjątki. 

Co robicie na zbiórkach ? 

-  Jedna z osób wyznaczona przez 

drużynowego wymyśla sobie temat, 

zazwyczaj związany ze swoją próbą, i na 

następnej zbiórce opowiada o tym. A 

potem jest czas na ,,pląsy’’, czyli różne 

tańce, piosenki i zabawy. W cieplejsze dni 

wychodzimy na świeże powietrze. 

Dlaczego warto być harcerzem ? 

- Harcerstwo wiele uczy . Między innymi 

współpracy, radzenia sobie ze swoimi 

problemami , otwartości na innych ludzi, 

tolerancji , pomocy drugiemu. Poznaje 

się też wielu przyjaciół. 

Jakie cechy powinien mieć dobry harcerz ? 

Powinien być : 

- sumienny,  

- wesoły, 

- rozśpiewany,  

- ofiarny,   

-dusza towarzystwa, 

-pomocny,  

-odpowiedzialny.  

Na czym polega bycie druhem ? 

-Gdy przychodzisz na zbiórkę, nie jesteś 

,,kolegą’’, lecz druhem. To kwestia 

nazewnictwa. 

Jakie wasza drużyna ma barwy ? 

- Każda drużyna ma swoje barwy. Na 

przykład Kryptonim z Kołobrzegu ma 

pagony czarno-czerwone, a wyszywane na 

nich stopnie mają inne kolory. My mamy 



chusty czarno-żółte z frędzlami i  żółte 

pagony. Osoby przed przyrzeczeniem 

harcerskim mają tylko lilijki, a po 

przyrzeczeniu mają również krzyż 

harcerski. Ci, którzy noszą krzyż, są 

prawowitymi harcerzami.  

Pagony- naramienniki, na których wyszywane 

są stopnie 

Lilijka- odznaka, którą dostaje się przed 

przyrzeczeniem  

Krzyż harcerski- odznaka przyznawana po 

przyrzeczeniu  

 

Jak wygląda wasza próba?  

- Trzeba  wykonać zadania wypisane na 

karcie próby, na przykład  przekazać coś na 

cele charytatywne. Jeśli wykonasz dane 

zadanie, osoba opiekująca się twoją próbą 

podpisuje wykonanie zadań. Po ich  

zaliczeniu następuje przyrzeczenie.  

Jaki macie prawa harcerskie ? 

Prawa harcerskie mówią nam o tym, co 

powinniśmy robić, a czego nie. Nikt z nas nie 

jest idealny, więc nie zawsze udaje się nam,  

ale dążymy do ich przestrzegania.  

1. Harcerz sumiennie wypełnia swoje 

obowiązki wynikające z prawa harcerskiego. 

2.Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 

3.Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc 

innym.  

4.Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata 

uważa każdego innego harcerza. 

5. Harcerz postępuje po rycersku.  

6. Harcerz miłuje  przyrodę i stara się ją 

poznać. 

7. Harcerz jest karny, posłuszny rodzicom i 

wszystkim swoim przełożonym. 

8. Harcerz jest zawsze pogodny. 

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 

10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w 

myśli, w mowie i uczynku, jest wolny od 

nałogu. 

Zadaliśmy też kilka pytań Pani Eli, która 

była kiedyś drużynową, a teraz zwolniła 

miejsce dla młodszego pokolenia ,ale 

nadal czynnie uczestniczy w zbiórkach.  

Ile lat służy Pani w Harcerstwie ? 

- Ponad 50 lat. 

Jak Pani zaczęła tworzyć harcerstwo w 

naszej szkole ? 

- Pięć lat temu odnowiłam drużynę, ale 

teraz występuję w niej  raczej gościnnie. 

Jak znalazło się miejsce na harcówkę?  

-Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora i dzięki 

temu, że Pan Dyrektor zawsze wspierał 

harcerstwo. Znalazł to miejsce dla nas i 

oddał. Niestety, w wyniku tegorocznej 

ulewy trochę uległo zniszczeniu, ale na 

szczęście udało nam się je uratować. 

Pamiętajcie, że harcerzem się jest, a 

nie bywa! 

Czuwaj ! 

Rozmawiali Kacper i Julia. 

 



Ekologia- Moda czy styl życia? 

   W ostatnim czasie dużo słyszy się o ochronie środowiska. Czy to w  internecie, telewizji, czy w 

codziennych rozmowach. Troska o środowisko jest po prostu modna. Dlaczego nagle zaczęliśmy 

się przejmować planetą i najważniejsze: czy nasze starania mają sens? 

 

Plastik  

  Plastik jest genialnym wynalazkiem, jest 

tani, łatwo się z niego robi przedmioty o 

dowolnym kształcie, jest wytrzymały. 

Wydawałoby się, że jest to produkt wprost 

idealny. Lecz ma on pewną kluczową dla 

nas wadę. Jego rozkład trwa przeraźliwie 

długo. Rozkłada się, w zależności od 

formy, od stu do tysiąca lat. Uzależniliśmy 

się od niego, na każdym kroku możemy 

natknąć się na ten materiał. Ofiarą plastiku 

stała się nasza planeta, a niedługo 

możemy się stać nią także my. Około 79% 

zużytego plastiku nie trafia do recyklingu, 

a na wysypiska śmieci lub do środowiska 

naturalnego. Szacuje się, że w morzach i 

oceanach znajduje się 51 bilionów (czyli 51 

000 000 000 000) plastikowych drobin, co 

oznacza, że jest ich 500 razy więcej niż 

gwiazd w drodze mlecznej. Jaki ma to 

wpływ na nasze życie? Drobiny plastiku 

wielkości ziarnka piasku trafiają do 

organizmów ryb i innych zwierząt 

morskich, nie zostają strawione, a 

następnie te zwierzęta trafiają na nasze 

talerze i plastik trafia do naszych 

organizmów. Czy naprawdę chcemy tak 

żyć? 

Skutki zaniedbania środowiska 

To, co przyniosło nam rujnowanie 

ekosystemu, możemy zobaczyć na każdym 

kroku, nie są to małe rzeczy, tylko wielkie 

tragedie. 

 

  Ekosystem - układ ekologiczny, w   

którego skład wchodzi część ożywiona i 

nieożywiona pewnej przestrzeni 

środowiska naturalnego 

 

Pożary w Australii- zapewne o nich 

słyszeliście, są spowodowane 

ekstremalnym ciepłem panującym w 

Australii, nieustannie przedłużającą się 

suszą i silnymi wiatrami. Palą się lasy, 

domy, zwierzęta, a także ludzie. Media 

informują, że zginęło co najmniej 25 osób, 

a następne 30 uważa się za zaginione. 

Ponad miliard zwierząt zginęło przez 

spalenie, uduszenie się dymem lub w 

wyniku wysokiej temperatury. Ludzie 

zbierają się na plażach, ponieważ tam 

mogą czuć się choć trochę bezpieczni. 

Prace nad ewakuacją ciągle postępują. 

Najbardziej w tej całej sytuacji zadziwia 

mnie to, że pożary zaczęły się na 

przełomie sierpnia i września, czasami 

można było przeczytać coś o tym w 

internecie, a teraz nagle wszyscy się 

obudzili. Szkoda, że tylko trochę po czasie. 

W końcu nie odzyskamy już jednej trzeciej 

populacji koali, teraz możemy tylko 

usiłować powstrzymać ogień i odbudować 

to, co straciliśmy. 



A co na to wszystko celebryci? 

Według mnie bardzo ważną rolę w 

sprawie klimatu mogą odegrać celebryci, 

mogą oni zachęcać do ochrony 

środowiska, mówić o skutkach 

zaniedbania klimatu, wpłacać pieniądze na 

rzecz ochrony planety bądź organizować 

akcje mające na celu uświadomienie 

społeczeństwu, że należy dbać o miejsce, 

gdzie mieszkamy. Przyjrzyjmy się kilku 

celebrytom z bliska. Na pierwszy ogień 

pójdzie Kim Kardashian West. 

 

Świeży wpis Kim z trzeciego stycznia 

mówiący: ,,Zmiana klimatu jest 

prawdziwa”. Wiele to wnosi, prawda? Kim 

chciała pójść za trendem troski o 

środowisko, szkoda, że to tylko słowa. Kim 

poza tym wpisem nie pokazywała na 

żadnej platformie jakiejkolwiek troski o 

środowisko. Oczywiście nie można nikogo 

zmusić do walki o naturę, ale prawda jest 

taka, że Kim ma bardzo dużo pieniędzy i 

gdyby wpłaciła coś na rzecz klimatu, 

mogłoby to zrobić różnicę w jej 

deklaracjach, bez większego uszczerbku na 

jej portfelu. W tym przypadku najbardziej 

uderza  mnie to, że nie napisała tego 

osoba niezamożna, a taka, która posiada 

miliony na koncie i mogłaby zrobić wiele, a 

po jej aktywności widać, że nie robi nic 

poza słowami. Dobrze, przejdźmy może do 

prawdziwych, pomocnych dla klimatu 

zachowań. 

 

 

Leonardo DiCaprio 

Leonardo od 1998 roku prowadzi fundację 

nazywającą się ,,Leonardo DiCaprio 

Foundation”. Koncentruje się ona na 

rozwiązaniu powiązanych ze sobą 

zagrożeń związanych ze zmianami klimatu 

i utratą różnorodności biologicznej 

poprzez swoje globalne działania na rzecz 

ochrony ekosystemów i dzikiej przyrody, 

zapewnienie sprawiedliwości klimatycznej, 

wspieranie energii odnawialnej i 

zapewnienie lokalnych praw do korzyści z 

wszelkiego życia na Ziemi. Bardzo szanuję 

w tej sytuacji to, że fundacja jest 

prowadzona nieprzerwanie od ponad 

dwudziestu lat. Widać po tym, że DiCaprio 

nie zrobił tego, by poprawić swój 

wizerunek lub wbić się w trendy, tak jak 

zostało zrobione w przypadku Kim. 

 

                                    

 Kornelia, x 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zaadoptowaliśmy misia koalę 

Nasze szkolne koło dziennikarskie               

20 stycznia 2020r. zaadoptowało misia 

koalę. Postanowiliśmy włączyć się w 

akcję pomocy zwierzętom Australii, które 

bardzo ucierpiały na skutek pożarów na 

tym kontynencie. Stwierdziliśmy, że nie 

wystarczy pisać o ochronie środowiska,                           

o współczuciu wobec dokonującej się           

w Australii tragedii, a trzeba działać. Stąd 

nasza adopcja. Na konto fundacji 

zajmującej się leczeniem uratowanych z 

pożarów misiów koala wpłaciliśmy kwotę 

40 AUD (dolarów australijskich). Wspólne 

zaangażowanie wszystkich, którym 

nieobojętny jest los cierpiących zwierząt, 

przyniesie na pewno efekty i pozwoli je 

uratować.  

    Otrzymaliśmy certyfikat adopcji misia, 

który nazywa się Paul.  Oto jego zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uważamy, że naszym obowiązkiem jest 

pomoc zwierzętom, które giną za naszą 

sprawą i naszego, ludzi, podejścia do 

środowiska. Koale to wyjątkowe torbacze, 

które swoim wyglądem i zachowaniem 

kradną serca milionów ludzi na całym 

świecie. Kojarzą się ze spokojnymi, małymi  

miśkami, które wiszą sobie na gałęzi i cały 

dzień żują liście eukaliptusa, a w wolnych 

chwilach śpią. To nie do końca prawda, 

ponieważ koala może ważyć nawet 15 kg, 

więc wcale nie jest takim małym 

zwierzątkiem. Zwierzęta te rzadko kiedy 

sięgają po wodę, ograniczając się do tej 

zawartej w liściach eukaliptusa. W efekcie… 

koale to również najładniej pachnące 

zwierzęta na świecie – przy takich ilościach 

spożywanego eukaliptusa trudno się dziwić, że 

i same zwierzęta zaczęły pachnieć jak ta 

roślina.              Z koalami wiąże się kilka 

ciekawych faktów. A oto kila z nich: 

Koale przytulają się do drzew . W ten 

sposób schładzają swoje ciała w upalne 

dni. 

Koale jako jedne z niewielu zwierząt mają 

odciski palców. Są nie do odróżnienia od 

ludzkich. 

Koale to świetni pływacy. Potrafią 

przepłynąć wszerz sporą rzekę, żeby 

dostać się do lepszych liści. 

Mózg koali to jedynie 0,2% masy ciała 

tego zwierzęcia. 

Wiele osób na świecie uważa, że koala to 

rodzaj niedźwiedzia, pomimo tego, że 

większość i tak wie, że są torbaczami. 

Wszystko przez skojarzenie z maskotką i 

określenie “miś koala”. 
Żywienie się eukaliptusem wydaje się dość 
osobliwe, głównie jednak z tego względu, że 
jest to dla koali jedyne źródło pożywienia. 
Jeszcze dziwniejsze staje się, kiedy weźmie się 
pod uwagę fakt, że liście eukaliptusa są 
trujące. Zwłaszcza w tak dużych dawkach 
doprowadziłyby do śmierci niemal każdego 
innego zwierzęcia. Tymczasem podczas snu w 
organizmach koali rozwijają się bakterie, które 
wystarczają do zneutralizowania trucizny. 
Dzięki temu koale nie tylko nie umierają, ale 
też mają się całkiem dobrze. (red.) 



 

                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Życzymy Wam udanych, śnieżnych ferii!!! 

W prezencie kolorowanka  

 


