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OLGA FRYCZ W EKSPEDYCJI CARTOON NETWORK
OLGA FRYCZ – UWIELBIA UKADA PUZZLE. JAK PORADZI SOBIE Z TYM ZADANIEM
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH?
Gociem specjalnym „Ekspedycji Cartoon Network” w odcinku pt. „Gorczka Puzzli” bdzie moda,
utalentowana aktorka Olga Frycz. Praca zespoowa to dla niej bahostka, bo wychowaa si z trjk
rodzestwa. Jak sama mwi - dziki temu, e ma dwch braci zawsze czua si bezpieczna.
„Ekspedycja Cartoon Network” to nowa, lokalna produkcja CN przypominajca wspczesne podchody. W
Bawarskich Alpach go specjalny wraz z trjk uzdolnionych dzieci ma do przebycia dug tras pen
wodospadw, jaski i przepaci. Po drodze czekaj na druyn cztery zadania.
Uwielbiam ukada puzzle, mam jednak problem z wyobraeniem 3D, wic niektre zadania nie byy dla mnie
atwe. Jednak chopaki mi pomogli, tworzylimy super druyn – mwi Olga Frycz.
ZADANIA ODCINKA „GORCZKA PUZZLI”
Olga Frycz i trzech chopcw z Nysy tworz druyn „Arktycznych mrwek”. Razem walcz o pul pienidzy na
spenienie marzenia swojej klasy. Trzy zagadki na trasie przybli ich do odpowiedzi na pytanie gwne, ktre
brzmi:
„Angielski kartograf John Spilsbury jako pierwszy wymyli puzzle. Jakiego narzdzia uy, aby je wyci?”
Ich wsplna przygoda rozpocza si od lawiny tych piek. Pord nich musieli znale wskazwk, ktra pomoga im
dosta si do zadania, ktre wymagao mylenia przestrzennego. Presja czasu sprawia, e zdania w zespole
byy podzielone. Ale mrwki jak to mrwki – postawiy na prac grupow.
W czasie wsplnej wdrwki Olga dowiedziaa si, e nie musi si martwi o to, e si zgubi, bo chopaki nale do
harcerstwa, a w razie niebezpieczestwa mog wykorzysta umiejtnoci nabyte na zajciach karate. Tym
sposobem Arktyczne mrwki przeszy dziarsko ca tras.
O PROGRAMIE
Program „Ekspedycja Cartoon Network” to nowy format edukacyjno-przygodowy CN. Poprowadzi go
aktor i piosenkarz - Marcin Mroziski.
Premiera na antenie Cartoon Network odbdzie si 17 padziernika o 18:25. Emisja w pitki o
18:25.
Zasady programu: Rwce rzeki, ciemne i tajemnicze jaskinie, wysokie gry i lasy nie do przebycia – to
idealne miejsca na przygod! „Ekspedycja Cartoon Network” to nowoczesna wersja podchodw, w ktrej
trjka dzieci wraz z dorosym gociem specjalnym, tworz druyn, by sprosta trzem rnym wyzwaniom
postawionym przez prowadzcego.
Na pocztku przygody i na kocu kadego z trzech zada, uczestnicy otrzymuj wsprzdne geograﬁczne, ktre

poprowadz ich ku nowej zagadce. Kady test sprawdza wiedz ogln, techniczn lub umiejtnoci ‘’sportowe
uczestnikw. Jeli dzieciom uda si rozwika zagadk, dostan zoty medal, ktry wymieni na nagrod pienin, na
kocu programu.
W cigu caej przygody mog zdoby trzy medale. Prawidowe rozwizanie zada przyblia druyn do ﬁnaowej
amigwki dajcej szans na znaczne powikszenie kwoty, ktr uczestnicy bd mogli wyda na spenienie
marzenia swojej klasy lub druyny sportowej.
Premier „Ekspedycji Cartoon Network” bdzie mona oglda ju od 17 padziernika (pitek) o 18:25.
Program skada si z szeciu odcinkw, do kadego z nich zaproszono innego gocia specjalnego, ktry
pomaga dzieciom na szlaku przygody, m.in. Tomasza Karolaka, Dawida Ogrodnika, czy Maj i Soni
Bohosiewicz.
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