
             URODZINOWA   MODA 
 
Świat dookoła tak się zmienia, że ma ogromny wpływ na nowe obyczaje, mody i upodobania. Spore różnice 
widać np. w sposobie obchodzenia urodzin. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie formy akcentowania tego dnia 
wyjątkowego w roku są obecnie popularne. 

 
„URODZINY POD GWIAZDAMI” 
 

Moim zdaniem urodziny warto urządzić w ciekawym miejscu. Takim jest np. stargardzka 
Basteja. Pracownicy przygotowali dla zainteresowanych cztery tematy do wyboru. Są one różne, 
dopasowane do  wieku uczestników. Opiszę, na czym polegają „Urodziny pod gwiazdami”. Na początku 
animator opowiadał trochę o gwiazdach i Mikołaju Koperniku. Wszystko było bardzo ciekawie 
przedstawione. Następnie oglądaliśmy  prezentację na temat gwiazd i znaków zodiaku. Potem każdy z 
nas miał za zadanie namalować swój znak. Wykonane rysunki mogliśmy wziąć ze sobą na pamiątkę. Potem zabraliśmy się do 
robienia wielkiej mapy gwiazd, którą robili śmy z cekinów oraz innych dostępnych materiałów plastycznych.  Później rozma-
wialiśmy o amuletach i wykonywaliśmy też  amulety z kamyków. Kolejną urodzinową atrakcją było szukanie skarbów po 
całym muzeum. Po znalezieniu wszystkich wskazówek oraz skarbów, udaliśmy się z powrotem do sali, w której wróżyliśmy 
sobie z kart i z dłoni. W następnej  kolejności  udaliśmy się na zwiedzanie sal muzealnych. Uważam, że urodziny w muzeum są 
bardzo fajne, ponieważ łączą naukę i zabawę.  
                                                                                                                                           Oliwia Grojecka 
„PI ŻAMA PARTY” 

 
Piżama party to noc spędzona w towarzystwie najlepszych koleżanek (oczywiście impreza tylko dla 

dziewczyn).  Na takim przyjęciu robi się w domu seans filmowy, opowiada różne straszne historie, 
rozmawia się na temat chłopaków. Słucha się też muzyki, wygłupia, tańczy, robi się również bitwę na 
poduszki oraz inne śmieszne rzeczy. Przede wszystkim balanga trwa, aż starczy sił, a jak już jest się wy-
kończonym, idzie się spać. 

Byłam już na takim przyj ęciu u mojej koleżanki z klasy -Weroniki. Jak już wszystkie dziewczyny 
przyjechały, to solenizantka najpierw oprowadziła po całym mieszkaniu. Potem zaprosiła do zabawy. 

Trzeba było znaleźć w jakimś przytulnym miejscu budę dla pieska. Nie była to prawdziwa buda, tylko wycięta z papieru, 
ukryta pod pluszowymi misiami. Później oddałyśmy się ekscytującej grze na konsoli Xbox. Gdy skończyłyśmy naszą rozryw-
kę, mama Werki zaprosiła nas na przepyszne jedzonko. Potem poszłyśmy się przebrać w piżamy i wtedy zaczęła się prawdzi-
wa „impreza”. 

Powędrowałyśmy do pokoju, pościeliłyśmy łóżka, poszukałyśmy w Internecie strasznych historii i zaczęłyśmy czytać. 
Opowieści były straszne, ale zarazem śmieszne, co wprowadziło nas w świetny nastrój. Chichotałyśmy  pół nocy. Czasu na sen 
zostało niewiele. Rankiem wstałyśmy, ubrałyśmy i zeszłyśmy na śniadanie. Potem znowu grałyśmy na konsoli. Następnie We-
ronika zaprosiła nas na mały spacer po dzielnicy. Ruch na świeżym powietrzu zaostrzył nam apetyty, więc z ochotą zjadłyśmy 
przygotowane przez mamę koleżanki spaghetti. Wreszcie nadszedł koniec tej urodzinowej „laby” i rozeszłyśmy się do domów.  

Tak spędzone urodziny mają swój urok. Można oderwać się od domowych i szkolnych spraw, skupić się tylko na roz-
rywce, wypoczynku i zabawie. To także okazja, by nagadać się z koleżankami do woli, śmiać się do rozpuku. Raz na jakiś czas 
jest to chyba potrzebne każdej z nas. Celowo piszę „ka żdej”, bo to zdecydowanie dziewczyński sposób spędzania urodzin. 

                                                                                                                                                                 
                                                                                  Julia Ciszonek 

„W PARKU LINOWYM” 
 

Raz wyprawiałem urodziny z moją siostrą Ewą w parku linowym „Panorama”. 
Jest tam kilka tras różniących się wysokością i długością. Można sprawdzić siebie, 
chodzić po drzewach, zjeżdżać na linie, zobaczyć świat z góry. To dobra przygoda dla 
tych, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, biegać, skakać i nie mają lęku 
wysokości. Jednak jeden z moich przyjaciół powiedział, że więcej tam nie przyjdzie 
dlatego, że boi się wysokości i źle się czuł. Mimo tego uważam, że to dobry wybór na 
wyprawienie swoich  urodzin, które ma się raz w roku. Tym bardziej, że instruktorzy 
najpierw informuj ą i pokazują, jak bezpiecznie korzystać z parku. Na miejscu można 
też posiedzieć przy grillu, zrobi ć mały poczęstunek.  Jako pamiątka po urodzinach 
zostają zdjęcia umieszczone w galerii strony internetowej parku. Polecam innym, ale też z żalem informuj ę, że ostatnio star-
gardzki park przeniesiono do Szczecina. Wielka szkoda! 

                                                                                 Tomek Kolenda,  foto: z galerii parku- zdjęcie z moich urodzin. 
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