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SPIS TREŚCI

Wakacje
Miejsca, które warto zwiedzić na Pomorzu
Słowiński Park Narodowy
Piękno gór wyrażone słowem, czyli:
literacki przewodnik po polskich Tatrach.
Kącik literacki
Koniec sezonu Czarnych Słupsk!
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WAKACJE

Bezpieczne wakacje.
W wakacje większość z nas wyjeżdża na urlop, spędzamy czas wolny
nad wodą, w górach czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi
odprężenie sprawia, że czasem zapominamy o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa. Chcąc ograniczyć zagrożenie, należy
skorzystać z tych porad:

1.Podczas pobytu nad morzem:
1. Zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,
opiekuna obiektu czy policjantów.
2. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym,
przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych.
3. Nie wrzucajcie przedmiotów do wody.
4. Nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych.
5. Jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy
potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się
utonięciem.
6. Nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one
cenne, oddajcie je do przechowalni lub pozostawcie w domu.
7. Korzystając ze sprzętu pływającego, zawsze sprawdzajcie jego
sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie
kamizelkę dziecku.
8. Nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt
blisko kąpiących się osób.
9. Korzystając z materaca, nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu.
2.Będąc w górach:
1. Słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji.
2. Wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego
pracowników, podajcie planowaną trasę przemarszu i przybliżoną
godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót.
3. Przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu, dobierając długość i
trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników
wycieczki.
4. W górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi.
5. Jeśli macie ze sobą telefon komórkowy, zaprogramujcie w nim numery
najbliższych placówek GOPR.
6. Zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy,
zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych czy
zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca
pobytu.
7. Nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego
przygotowania, a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i
skorzystać z atrakcji w zaproponowanym przez niego terenie.
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Gdziekolwiek planujemy się wybrać,
pamiętajmy o naładowaniu przed
wyjściem telefonu lub noszeniu ze sobą
przenośnej ładowarki typu power bank –
tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą
wędrówkę, spacer, podróż. Dodatkowo
zawsze miejmy w telefonie zapisane
numery alarmowe, a także w odpowiedni
sposób zapisane numery bliskich osób.
Przed imieniem bliskiej osoby powinno
znaleźć się słowo „ICE”. Jest to znak dla
ratowników
medycznych,
kogo
poinformować w razie wypadku.
Julia i Julia 🧡

MIEJSCA, KTÓRE WARTO
ZWIEDZIĆ NA POMORZU
Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami. Przygotowałyśmy
więc dla was kilka ciekawych miejsc do zwiedzania na Pomorzu! Jeśli
jesteście ciekawi, organizujecie jakąś wycieczkę lub planujecie
spontaniczny wyjazd, możecie skorzystać z naszych propozycji.
1.Hel.
Hel to stare, kaszubskie miasto portowe,
ale również Półwysep Helski. Turyści
mogą korzystać tam z niezatłoczonych
plaż nad otwartym morzem lub z plaż
położonych nad Zatoką Pucką. Nad tym
akwenem ulokowanych jest również
wiele obiektów specjalizujących się w
obsłudze windsurferów, gdyż panują tu
bardzo dobre warunki do uprawiania
tego sportu. Przez cały Półwysep Helski
przebiega linia kolejowa oraz droga, przy
której biegnie ścieżka rowerowa.
2. Dwór Artusa. Oddział Muzeum Gdańska.
Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków
położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Część Traktu
stanowi Długi Targ położony nieopodal historycznego portu nad rzeką
Motławą, resztę - ulica Długa. W skład obecnego zespołu Dworu Artusa
wchodzą następujące obiekty: parter dwóch połączonych kamienic
zwanych Starym Domem Ławy, właściwy Dwór Artusa oraz Nowy Dom
Ławy.
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3.Zamek w Malborku
Zamek w Malborku jest najpotężniejszą
twierdzą średniowiecznej Europy. Budowę
zamku rozpoczęli Krzyżacy w XIII w. Przez
następne stulecia, kiedy Malbork stał się
stolicą zakonu krzyżackiego, twierdza
znacznie się powiększyła poprzez dodanie
do niej Wielkiego Refektarzu oraz Pałacu
Wielkiego Mistrza. Jest to największy z
zachowanych w Europie średniowiecznych
zamków. Trzyczęściowa twierdza obronna
w stylu gotyckim składa się z Zamku
Niskiego, Zamku Średniego i Zamku
Wysokiego. Za zwiedzanie całego zamku w
Malborku trzeba zapłacić 60 zł za bilet
normalny i 40 zł za bilet ulgowy.
4.Bunkry Blüchera
Bunkry Blüchera to kompleks, powstałych jeszcze w latach 30-tych
ubiegłego wieku, fortyfikacji. Bunkry znajdują się niedaleko wejścia do
portu w Ustce - przy zachodnim falochronie.
5. Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy to jeden z dwóch
parków narodowych leżących w granicach
województwa pomorskiego. Rezerwat
ciągnie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku i
wśród turystów najbardziej znany jest z
majestatycznych ruchomych wydm. Na
terenie parku znajdziemy też jeden z
bardziej urokliwych polskich skansenów,
skansen wsi słowińskiej w Klukach oraz
oddaloną o około kilometr od brzegu
latarnię morską.
Bilet wstępu 1-dniowy: normalny 7,00 zł,
ulgowy 3,50 zł
6. Łeba Park - Park Dinozaurów
ŁEBA PARK to jedyny w Polsce tak rozbudowany i rozległy park
dinozaurów, pięknie położony na obszarze około 20 hektarów. W
otoczeniu lasów, stawów, trzęsawisk i naturalnej przyrody, idąc wieloma
szlakami poznajemy poszczególne okresy z prastarych dziejów Ziemi.
Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 85 PLN, dzieci i młodzież do 15
roku życia za bilet wstępu zapłacą 65 PLN.
Sandra i Magda
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SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora,
łąki, lasy, bory, torfowiska, a także wydmowy pas mierzei z
ruchomymi wydmami. Na logo Parku widnieje srebrzysta mewa.
1. Rowokół (115 m n.p.m.)- najwyższe
wzniesienie polodowcowej moreny
czołowej w okolicy wsi Smołdzino.
Dawniej święta góra Słowian, na której
znajduje się wieża widokowa, z której
możemy podziwiać piękne widoki.
2. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach- ,,skansen w Klukach”,
pierwszego maja odbywa się tam słynne ,,Czarne Wesele”. Jest to inaczej
kopanie torfu, które było mocno zakorzenione aż do rozpoczęcia drugiej
wojny światowej

3.Ruchome wydmy- znajdują się
one na mierzei Łebskiej, pomiędzy
Jeziorem
Łebsko
a
Morzem
Bałtyckim.
Obszary,
które
udostępnione są dla turystów to
Wydma Łącka i Wydma Czołpińska.
4. Zatopiony Las w okolicy
Czołpina - tajemnicze miejsce - są to
pozostałości po bukowo-dębowej
puszczy, w wyniku działalności
Morza Bałtyckiego, została ona przez
nie wchłonięta. Po jednym ze
sztormów
pozostałości
puszczy
zostały odsłonięte spod piasku.
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PIĘKNO GÓR WYRAŻONE
SŁOWEM, CZYLI:
LITERACKI PRZEWODNIK PO
POLSKICH TATRACH.
“Ponad gór omglony szczyt Lećmy, zanim wstanie świt, by
jaskiniom, lochom, grotom Czarodziejskie wydrzeć złoto!” śpiewają fantastyczne postaci “Hobbita” - klasyka literatury
światowej. Jednak nie tylko u znakomitych pisarzy pokroju Tolkiena
można odnaleźć trafne oraz kunsztowne sformułowania taternicze.
Niezwykła aura tych cudów świata wyrażana była bowiem po
wielokroć w utworach naszych polskich poetów i twórców, którzy nie
szczędząc barwnych środków stylistycznych oddawali to, co sami
czuli, przebywając w górach.
Mając na uwadze zbliżający się niechybnie okres letniego wypoczynku,
każdy z nas zapewne spotkał się już z propozycjami udania się w nasze
kochane, polskie Tatry. Jeśli jednak nie, to góry z pewnością nie są mu
obcym zjawiskiem. Zapraszam do zapoznania się bliżej z owianymi
legendą, opiewanymi we różnych wierszach, słynnymi górami.
Pasmo górskie z najwyższym punktem wzniesienia w Polsce, unikatowe w
swym rodzaju – Tatry. Szczególnie w dobie romantyzmu obdarzone było
wielkim kultem polskich pisarzy i poetów. W czasach, gdy nasze państwo
nie figurowało na mapach, a więc w wieku XIX, góry te zaczęły cieszyć się
niesłabnącą sławą. Wielu żartowało, iż tylko w Tatrach można bezkarnie
odśpiewać hymn polski...
O “Śpiącym rycerzu” słyszał chyba każdy. Ten słynny szczyt z uwagi
na charakterystyczny kształt masywów, które go w istocie budują, jest
miejscem świętym dla mieszkańców krainy leżącej u stóp Giewontu –
Podhala. Na jego wierzchołku widnieje metalowy krzyż, wzniesiony na
1900. urodziny Jezusa Chrystusa, którego elementy wywieźli, a
następnie wnieśli własnoręcznie czerstwi górale. Moda na opiewanie
krajobrazów z tejże góry, dającej ukojenie atmosfery oraz czystego
piękna przyrody, zyskała na olbrzymim znaczeniu w okresie Młodej
Polski. O Giewoncie pisywali m.in. Adam Asnyk, Jan Kasprowicz czy
Wacław Wolski. Nie zatrzymywano się tylko na górskim pejzażu, ale
wspominano także na baśniowość gór, która miała szczególne
znaczenie w świadomości narodowej Polaków.
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“Wy-pia-sto-wał już po-ko-leń wie-le,
Któ-re wiecz-ny zwią-zek z nim za-war-ły,
Z nim złą-czy-ły swe losy i cele,
Przy nim żyły i przy nim po-mar-ły (…)” - pisze Asnyk.
I dalej: “On się przyj-rzał ko-le-jom po-wsze-dnim
I był sędzią już niejednej sprawy...
Nie-raz w nocy ro-ze-grał się przed nim
Jaki dra-mat po-sęp-ny i krwa-wy Wi-dział róż-ne skry-te lu-dzi czy-ny,
Wi-dział cno-ty, widział także winy”.

Kolejną wizytówką górskich przełęczy na Polskiej ziemi jest
malownicze jezioro zwane Morskim Okiem. Ta intensywnie
turkusowa perełka Tatr jest w istocie największym akwenem wodnym
u podnóża polskich gór. Wokół samego jeziora powstało wiele podań i
legend. Jedna z nich, związana z rzekomą bezdennością, ale też
niepowtarzalną barwą Morskiego Oka głosi, że jest ono połączone
podziemnym korytarzem (na wzór pępowiny) z Morzem Adriatyckim.
Dowodem takiej przesłanki - odnotowanej zresztą w XVIII – w
wiecznej księdze, miało być wyłowienie z dna szkatułek oraz skrzyń z
kosztownościami, które dawno temu przewożono statkami płynącymi
po Adriatyku, a których szczątki znajdowano także pod powierzchnią
jeziora. Niezaprzeczalny urok tego miejsca starali się oddawać w
swych dziełach zarówno poeci, jak i malarze czy muzycy. Najbardziej
chyba znanym nam jest Kazimierz Przerwa – Tetmajer, którego widok
jeziora urzekł i zainspirował na tyle, że ten “błyszczący dyjament w
stalowym pierścieniu” posłużył mu także za środek wyrażenia
własnych refleksji i uczuć, które budziły się w nim podczas
wyjątkowych wędrówek po Tatrach.
“Słońce nad obłokami po nieba sklepieniu
jak orzeł nad żurawi lotnym stadem płynie;
granity się malują w przejrzystej głębinie,
niby obraz przeszłości odbity w wspomnieniu.”
Co więcej, o Morskim Oku napisano dziesiątki, jeśli nie setki wierszy
lirycznych, sonetów i poematów.
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Kolejnym, wiernym miłośnikiem Tatr był poeta i wspinacz Adam
Asnyk, który na górskie przestrzenie patrzył nie tylko przez pryzmat
przyrody, lecz także jako myśliciel czy filozof. W 1876 roku jako drugi
człowiek na świecie zdobył szczyt Wysokiej. W tym czasie stworzył
także cykl sonetów pt. "Morskie Oko". Poświęcił je jezioru, które było dla
niego obiektem niemalże religijnej czci, czego dowodzą przytaczane
wersy:
“Ponad płaszczami borów, ściśnięte zaporą
Ścian olbrzymich, co w koło ze sobą się zwarły,
Ciemne wody rozlewa posępne jezioro
Odzwierciedlając w łonie głazów świat zamarły.
Stoczone z szczytów bryły, mchu pokryte korą,
Po brzegach rumowisko swoje rozpostarły,
Na niem pogięte, krzywe, kosodrzewu karły.
Gdzieniegdzie nagą pustkę w wianki swe ubiorą.
Granitowe opoki wyniesione w chmury
Rzadko tam żywsze blaski słoneczne dopuszczą…
I tajemnicze głębie kryje cień ponury.
Cisza: tylko w oddali gdzieś potoki pluszczą,
Lub wichry, przelatując nad zmartwiałą puszczą,
Swym świstem grozę dzikiej powiększą natury.”
Czyniąc wtręt – Morskie Oko uznawane jest od niedawna za jedno z
pięciu najpiękniejszych jezior na świecie. Nie bez powodu więc jego
piękno wychwalane było przez wielu znamienitych twórców i ludzi
kultury...

Pisząc o poetyckich Tatrach należałoby również wspomnieć o tematyce
góralskiej - poświęconej mieszkańcom pięknego Podhala (nie tylko
miasta Zakopanego, które a propos Witkacy zwykł był nazywać
“polskimi Atenami”). W literaturze szczególne miejsce znów zajmuje
Kazimierz Przerwa – Tetmajer, którego nowela pt. ”Rekrut” doczekała
się rozwinięcia w powieści "Legenda Tatr" (1910- 1911), opowiadającej o
legendarnym rozbójniku Janosiku. Dygresja: sceny do słynnej,
telewizyjnej ekranizacji powieści odgrywano również po słowackiej
stronie Tatr – u podnóży Wielkiego Krywania. Sam wyżej
wzmiankowany poeta napisał około pięćdziesięciu utworów o Tatrach,
spośród których najbardziej znany jest "Widok ze Świnicy do Doliny
Wierchcichej":
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“Taki tam spokój… Na gór zbocza
światła się zlewa mgła przezrocza,
Na senną zieleń gór.
Szumiący z dala wśród kamieni,
W słońcu się potok skrzy i mieni
W srebrno-tęczowy sznur.”
Inne, subtelne teksty pisywał oczywiście inny przedstawiciel
młodopolski - Jan Kasprowicz, który jako świeżo poślubiony mąż
Jadwigi Gąsowskiej, zawitawszy po raz pierwszy w Tatrach w trakcie
wspólnej z nią wycieczki, postanowił napisać cykl poematów - “Z gór”.
Po kilku latach przeprowadził się do Poronina, a później na obrzeża
Zakopanego, gdzie dziś stoi poświęcone jego osobie muzeum. Oto jeden
z jego najsłynniejszych wierszy, często zresztą przytaczany w
szkolnych podręcznikach:
“W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemią stawy,
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.”
O tych naszych Tatrach można by było pisać godzinami... Poruszone tu
zagadnienia to tylko kropelka w bezmiernym morzu różnorodnych
zagadnień, czy to z zakresu kultury, historii, religii, sztuki, czy to z nauk
przyrodniczych. O polskich górach wiele wspominano, w wielu dziełach ich
piękno uchwycono, a jednak nadal zachwycają i pociągają. Mimo wielu lat
istnienia wciąż są elementem naszej codzienności. Są niezwykłe - po
prostu!
Weronika Kaźmierska

KĄCIK LITERACKI
“Bo piekło na nas czeka..”
Zbliżające się wakacje zajmują już zapewne myśli
niejednego z was i na pewno zastanawialiście się nad
dobrą lekturą, idealną na letnie wieczory. Tutaj z
pomocą przychodzę Wam ja. Możliwe, że część z was
domyśliło się po samym tytule artykułu, iż będzie
mowa o “START a FIRE RUNDA PIERWSZA”
autorstwa Katarzyny Barlińskiej. Główna bohaterka
Victoria Joseline Clark ma dwoje cudownych
przyjaciół - Chrisa Adamsa, najpopularniejszego w
całej szkole chłopaka oraz przepiękną i dobroduszną
blondynkę, nieodstępującą ani kroku Chrisowi w
rankingu popularności.
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Choć z pozoru wydaje się to zwykła i oklepana książka, z typowo
młodzieżową tematyką miłości, to tutaj pojawia się miłe zaskoczenie. Na tle
normalnego życia licealnego, nawału sprawdzianów, kartkówek i
odpytywań można dostrzec nielegalne walki bokserskie, z których słynie
całe miasto, epickie imprezy i wspinanie się po rynnie na pierwsze piętro.
Mimo że z początku życie Victorii jest całkiem normalne, gdyż toczy się
wokół szkoły, imprez i kłótni z bratem bliźniakiem, to wszystko zmienia
się, gdy natrafia na pewien problem o zapachu mięty, dymu papierosowego
i wody kolońskiej oraz czarnych, martwych oczach. Problem ten nosi imię
Nathaniel i nazwisko Shey, najmłodszy i najlepszy zawodnik nielegalnych
walk. Z początku jego cynizm i chłód przerażały siedemnastolatkę,
jednakże z każdym kolejnym: ”Cześć, Clark.” dziewczyna zaczynała
odczuwać coraz mniej strachu, aż w końcu, ku jej zadziwieniu, całkowicie
wyparował. Możliwe, że ich duet jest toksyczną mieszanką wybuchową, ale
gwarantuję wam, że przygody tej dwójki są tak niesamowite, iż nie można
przejść obok nich obojętnie…
𝒯𝒽𝑒𝒞𝓇𝓊𝑒𝓁𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒𝓈𝓈

Koniec sezonu
Czarnych Słupsk!

Sezon zasadniczy, w którym drużyna ze Słupska zdobyła tzw. “małego
mistrza”, plasując się na pozycji lidera po całych rozgrywkach, dobiegł
końca. Końcówka sezonu nie była prosta, jak mogłoby się wydawać zmęczenie i presja wpływała na każdego. W ostatnich meczach sezonu
zasadniczego podopieczni Mantasa Cesnauskisa wypadli następująco:
05.02 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek 83:77
10.02 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Asseco Arka Gdynia 100:75
05.03 King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 74:77
10.03 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra 80:63
13.03 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza 94:75
20.03 Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 103:78
26.03 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Legia Warszawa 96:90
03.04 Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 83:76
08.04 GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 76:83
13.04 PGE Spójnia Stargard - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 81:104
Najważniejszy mecz (pod względem kibicowskim) odbył się 5 lutego, czyli z
Włocławkiem. Nasi i ich kibice są uważani za najlepszych w Polsce, co
dodawało wiele smaczków przed rozpoczęciem spotkania. Koszykarsko ten
mecz również nie zawiódł, a na dodatek wyszliśmy z tego starcia
zwycięsko. Po 29 kolejce, czyli przeciwko gliwiczanom, nasi zawodnicy
zagwarantowali sobie pierwsze miejsce przed fazą play-off. W trakcie
długiej przerwy w lutym i na początku marca odbył się Puchar Polski, w
którym wzięliśmy udział. W ćwierćfinale zmierzyliśmy się ze Śląskiem
Wrocław, który nas pokonał 77:88.
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Przegrywając, odpadliśmy z turnieju, a po puchar sięgnęli zawodnicy z
Ostrowa Wlkp., którzy w finale pokonali gospodarzy – Start Lublin 78:84.
PLAY-OFF
W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z Kingiem Szczecin, który sezon
zasadniczy zakończył na 8 miejscu. Pierwsze dwa mecze w Słupsku
wygrane były bez większych problemów (kolejno: 93:69, 89:80), lecz trzeci
mecz (ten, który zadecydowałby o przejściu do kolejnej fazy) niestety
przegraliśmy. W czwartym meczu też się zapowiadał podobny scenariusz,
lecz momentalnie odwróciły się jego losy i to Czarni awansowali do
półfinału, wygrywając 82:97, a w serii do 3 zwycięstw (3:1).
W półfinale działy się rzeczy niesłychane. Mierzyliśmy się ze Śląskiem
Wrocław, który w ¼ pokonał Zastal Zieloną Górę 3:2, przegrywając
pierwsze dwa mecze tej serii. Pierwsze dwa mecze w Słupsku - każdy
spodziewał się choć jednego zwycięstwa i każdy się przeliczył. Po dwóch
spotkaniach stan serii wynosił 0:2 dla wrocławian i byli o krok od
wielkiego finału (kolejno 57:77, 66:91). Można było powiedzieć, że nie
podniesiemy się po dwóch druzgocących porażkach. A tu niespodzianka!
Trzeci mecz tej serii zapisał się na kartach historii i będzie pamiętany
przez każdego kibica. Wynik końcowy to 60:123 dla Czarnych i pobili wiele
rekordów:
1.Największa przewaga w historii fazy play-off
2.Najwięcej zdobytych punktów w tym sezonie (poprzedni rekord należał
do Ostrowa Wlkp. - 122)
3.Największa liczba celnych rzutów 3-punktowych (23)
4.Piąta największa różnica w meczu od sezonu 03/04
W czwartym meczu Śląsk się nie podniósł i seria ponownie wróciła do
Słupska - wynik końcowy 69:89 dla Czarnych. W decydującym spotkaniu
musieliśmy uznać wyższość wrocławian i to oni znaleźli się w wielkim
finale – wynik końcowy (71:81).
Sezon na tym się nie skończył. Mieliśmy
okazję grać o brązowy medal z Anwilem
Włocławek, który dwukrotnie nas pokonał
(kolejno 78:77; 76:91). Zawodnicy i sztab
szkoleniowy Czarnych odczuwa teraz spory
niedosyt, iż tak piękny sezon nie został
zwieńczony medalem.
Mistrzem Polski po raz osiemnasty został
WKS Śląsk Wrocław, pokonując w finale
Legię (w serii do 4 zwycięstw) 4:1
Błażej i Bartek
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