
TRAJKOTKA
WYDANIE SPECJALNE

Obyś żył w ciekawych czasach... Przyszło nam 

zmierzyć się z nową rzeczywistością. 

Z dnia na dzień szkoły zostały zamknięte, rodzice 

dwoją się i troją, by zapewnić swoim dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa. Przyszłość to jedna 

niewiadoma. Zostań w domu. Zostaliśmy. Rzadziej 

wychodzimy na dwór, do sklepu po chleb. Kino, 

basen, Tatrzański Park Narodowy w sferze marzeń. 

Autobus pusty mignął na zakręcie. Wszystko ma 

swój koniec…

Nawet koronawirus!

Wspaniałe wierszeWspaniałe wiersze

Wiosenne Wiosenne 
wycieczkiwycieczki

Wywiad z Wywiad z 
mistrzyniąmistrzynią



Na polu mgła 
Unosi się leniwie.
W lasach mgła
Unosi się leniwie. 
W miastach mgła 
Unosi się leniwie.

Wszędzie mgła…
Jak zaraza wnika 
W nozdrza, w płuca
I truje nas niemiłosiernie.
Brakuje nam powietrza,
Brakuje tchu, lecz my walczymy
O przetrwanie, o jutro…

Kolejnego dnia mgła 
Przenika każdą naszą komórkę, 
Chce nas dopaść, lecz my nadal walczymy…
Każdego dnia,
Każdej nocy.
Walczymy.

Na ratunek przychodzi Słońce,
Które aplikuje nam dawkę promieni 
Prosto w płuca…i wtedy
Mgła opada, zanika.
Ucieka jak tchórz. 

Na polach znika mgła,
W lasach znika mgła,
W miastach znika mgła…
Znów możemy oddychać, spokojnie.

Martyna Hanzel

MGŁA



Koronawirus nas odwiedził,
już cały świat zwiedził .
Cały czas się o zdrowie boimy
i w domu się teraz chronimy.

Kwarantannę teraz mamy
i nasze lekcje w domu odrabiamy.
Nauczyciele zadania ciągle wysyłają
i nasz czas nauką wypełniają.

Ogółem nauki mamy masę
i wszyscy mają nadzieję że w tym roku skończą klasę.
Nikt się nie spodziewał ze za szkoła zatęsknimy
i o tym ze chcemy tam wrócić ciągle marudzimy.

Teraz Trajkotka czas nam umila,
bo na jej przeczytanie zawsze znajdzie się chwila.

Magda Małkiewicz



Pora roku jak i inne, nie różniąca wiele się
Przez stopniałe śniegi, przebiśniegi

wychylają sennie główkę, Budząc się
To nie lato, pełne życia ani

 Jesień, kiedy liście omdlewając tworzą pod-drzewną powiekę
Nie jest to też raczej zima, już nie śnieży już woda się w jeziorach nie ścina

Jest to wiosna
Budząca nas wszystkich do marzenia do śpiewania do radości zapachami, 

kolorami
Tak… również bielutkimi hiacyntami.

Milena Czaja

  

WIOSNA



Wiosna to czas, w którym wielu uczniów wyjeżdża na 
wycieczki. Szkoły organizują rozmaite wyjazdy za 
granicę lub na drugi koniec Polski. Jednak w 
województwie śląskim jest pełno interesujących
i wartych zobaczenia miejsc.

Pierwszy z nich jest Papugarnia Carmen w 
Katowicach. Można tam zobaczyć różnorodne 
kolorowe  gatunki papug. To wspaniałe uczucie mieć 
takie zwierzę na ręce. Dodatkową atrakcją jest 
karmienie i głaskanie papug. Jest to świetne miejsce 
do spędzenia czasu z rodziną.

Drugim miejscem jest Pałac w Pszczynie. Historia 
tego miejsca sięga wieków średnich. Dzięki 
znajdującemu się w murach pałacowych muzeum 
możemy podziwiać wspaniałe wnętrza i bogato 
zdobione pokoje. Na uwagę zasługują komnaty 
słynnej księżnej Daisy. Pałac otacza wspaniały park 
utrzymany w stylu angielskim. Moimi ulubionymi 
pokojami w tym miejscu są sala lustrzana i galeria 
myśliwska.

Ostatnim miejscem jest Zabytkowa Kopalnia Srebra
i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. 
To pierwszy w historii obiekt z województwa 
śląskiego wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Obok kopalni srebra warto odwiedzić 
Sztolnię Czarnego Pstrąga, gdzie można przepłynąć 
łodziami podziemnym kanałem, który jest częścią 
większego systemu odwadniania. Chodzenie po 
zimnym i ciemnym miejscu budzi grozę i 
zaskoczenie. Wspaniała atrakcja dla wszystkich.

Polecam wszystkim te miejsca do odwiedzenia 
wiosną, jak tylko epidemia się skończy.

Artur Karczewski 

WIOSENNE
WYCIECZKI



-Cześć Tatiana!
-Cześć!

-Powiedz mi proszę, w jakim wieku byłaś, kiedy pierwszy raz wsiadłaś na rower?
-Pierwszy raz wsiadłam na rower w wieku około 4 lat. Oczywiście wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że 
przerodzi się to w moją pasję.

-Kolarstwo górskie...Skąd pomysł na taką dyscyplinę? W końcu mieszkamy w Gliwicach.
-Pomysł wziął się od mojego taty, on jest moją inspiracją do sportu, ponieważ sam uprawia ich wiele. Na 
początku strasznie nie lubiłam roweru i wręcz błagałam rodziców aby na przykład na działkę jeździć autem.

-Jak wyglądały pierwsze zawody, w których uczestniczyłaś?
-Moje pierwsze zawody o ile pamiętam odbyły się trzy lata temu i był to Bike Atelier właśnie tu w 
Gliwicach.

-Stresowałaś się przed samym startem?
-Nie stresowałam się w ogóle, mimo że nikogo jeszcze wtedy nie znałam. Czułam już smak rywalizacji, co 
szczerze powiem, podobało mi się. Sam start poszedł mi rewelacyjnie i wygrałam nawet swoją kategorię, 
jednocześnie lekko przekonało mnie to do kolarstwa. Aktualnie ta rywalizacja i stres są nie do porównania , 
ale oczywiście wszystko mam pod kontrolą.

-Co według ciebie bardziej motywuje do pracy: sukcesy, a może porażki?
-Moim zdanie zarówno sukcesy jak i porażki są motywujące. W końcu co to za motywacja jeśli pomimo 
wielkich starań nigdy nie odniosło się sukcesu albo nie poznało się smaku porażki, która w każdej karierze 
jest potrzebna.

-Ile razy w tygodniu chodzisz na zajęcia?
-Jeśli w danym tygodniu nie czekają mnie weekendowe zawody (co bardzo rzadko się zdarza) to jest to sześć 
treningów, w przeciwnym razie na zajęcia uczęszczam cztery razy w tygodniu).

-Czy potwierdza się u Ciebie znane powiedzenie, że trening czyni mistrza? Czy gdyby nie tyle kropel 
potu wylanych na treningach, byłabyś w miejscu w którym jesteś?
-Absolutnie pasuje ono do mojej sytuacji. Codziennie pracuję na to by nazajutrz być silniejsza i 
sprawniejsza.

-A jeśli chodzi o Twoje największe marzenie, to czy związane jest ono z kolarstwem?
-Tak, moim największym marzeniem jest w przyszłości, może nie wygrać olimpiadę , ale być osobą 
rozpoznawalną w tym sporcie na przykład jak Zuzanna Krzystała.

Dziękuję Tatiana za ten szczery wywiad. Życzę Ci wielu sukcesów i spełnienia wszystkich Twoich 
marzeń.
-Dziękuję bardzo! Do widzenia.
-Do widzenia

Rozmawiała: Sonia Szczotka

Gościem wiosennego wydania Trajkotki jest Gościem wiosennego wydania Trajkotki jest 
młoda czternastoletnia kolarka Tatiana młoda czternastoletnia kolarka Tatiana 
Gromada, mistrzyni Polski MTB 2018 i wice-Gromada, mistrzyni Polski MTB 2018 i wice-
mistrzyni Polski z 2019, z którą będę miała mistrzyni Polski z 2019, z którą będę miała 
przyjemność rozmawiać.przyjemność rozmawiać.
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