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SP 203—to MY! 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras , bywaj zdrów 

Do widzenia Wam – canto, cantare! 

 

Życzenia wakacyjne 

Życzymy Wam słonecznych i bezpiecznych 

wakacji, radości, odpoczynku, zwiedzenia 

cudownych miejsc,  poznania ciekawych 

ludzi i wielu niezapomnianych przygód. 

Redakcja Kreski 

Lato, lato, lato czeka 

razem z latem czeka rzeka 

razem z rzeką czeka las 

a  tam ciągle nie ma nas.  

Kiedy burza 

płaszcz  

rozwinie...  

Nowinki  

z Warszawskiego Zoo 

Idziemy  

na lody 
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Czereśnie   

Rwałem dziś rano czereśnie,   

Ciemno -czerwone czereśnie,  

W ogrodzie było ćwierkliwie,  

Słonecznie, rośnie i wcześnie.  

  

Gałęzie, jak opryskane   

Dojrzałą wiśni jagodą,  

Zwieszały się omdlewając,  

Nad stawu odniebną wodą.  

  

Zwieszały się, omdlewając  

I myślą tonęły w stawie,  

A plamki słońca migały  

Na lśniącej, soczystej trawie.  

Julian Tuwim 
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Czerwiec  

Pachnie łączka wykoszona  

i zapachem swym nas wabi.  

Hej, na folwark pobiegnijmy,  

tam, gdzie Kachna siano grabi!  

Pachnie łączka, sianko pachnie;  

idźmy płatać figle Kachnie!  

  

Póki konie ekonomskie  

siana jeszcze nie wywiozły,  

zagrzebujmy się w kopicach  

i fikajmy po nich kozły!  

Stóg wysoki, lecz miękuśki:  

nikt nie stłucze sobie buźki!  

Józef Antoni Birkenmajer  

Lato w poezji polskiej 

Na łące   

Leżę na łące,   

Nikogo nie ma: ja i słońce.  

  

Ciszą nabrzmiałą i wezbraną  

Napływa myśl:  

- To pachnie siano.  

  

Wiatr ciągnie po trawach z szelestem,  

A u góry  

Siostry moje, białe chmury,  

Wędrują na wschód.  

  

Czy nie za wiele mi, że jestem?  

Kazimierz Wierzyński   
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Lipiec   

Lipiec kochamy z tej racji,  

że jest miesiącem wakacji;  

można przeto o tej porze  

na plażę jechać nad morze.  

Tam można w wielkiej swobodzie  

brodzić i pływać po wodzie,  

można się na słońcu wypiec,  

boć to przecie ciepły lipiec!  

Można w słońca ciepłym blasku  

wypiekać i babki z piasku  

lub budować zamki, forty  

i dla statków wielkie porty.   

Józef Antoni Birkenmajer  

Przyjście Lata 

I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

 

Kret skrzywił się ponuro: 

- Przyjedzie pewnie furą. 

 

Jeż się najeżył srodze: 

- Raczej na hulajnodze. 

 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze. 

 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem. 

 

- Skąd znowu - rzekła sroka - 

Nie spuszczam z niego oka 

 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 

 

- Nieprawda! Lato zwykle 

Przyjeżdża motocyklem! 

 

- A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? Cóż pan plecie? 

 

- Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką. 

 

A lato przyszło pieszo - 

Już łąki nim się cieszą 

 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 

Jan Brzechwa  

Zebrała: Karolina Bielska, 8a  
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Najlepsi z Najlepszych! 

 
 „Nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki” 

Leonardo da Vinci 

Za nami kolejny rok szkolny. Pora podsumować ten jakże pracowity czas.   

 

Oto uczniowie z najwyższą średnią: 

1. Aleksandra Biedrzycka  z klasy 5a – 6,00 

2. Adrianna Strzelecka z klasy 8a – 5,79 

3. Antonina Burkacka z klasy 6c – 5,75 

4. Aleksandra Zacharczuk z klasy 4a – 5,73 

5. Olena Tymkiv z klasy 7c – 5,71 

6. Wiktoria Godlewska z klasy 8a – 5,71 

7. Gabriela Lenkiewicz z klasy 4b – 5,70 

8. Michał Kościelecki z klasy 8a – 5,69 

Oto uczniowie z najwyższą frekwencją – ponad 99%: 

1. Iga Kuczyńska z klasy 6a 

2. Mateusz Parol z klasy 6b 

3. Nina Zdyb z klasy 7a 

4. Wojciech Jędrzejczyk – Penalo z klasy 6b 

5. Szymon Pepel z 7a 

6. Hanna Stachurska z klasy 4b 

7. Małgorzata Mazur z klasy 8a 

8. Joanna Pietrzak z klasy 5a 

9. Jana Hadley z klasy 6a 

 

Dziękujemy Szanownej Dyrekcji za pomoc w zebraniu materiału. 

Opracowała: Anna Gromacka 
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Hania Girdwoyń- siódmoklasistka, miłośniczka czytania.  

Specjalnie dla naszych czytelników recenzuje książki.  

Zbliżają się wakacje, a ja z całego serca wierzę, że są ludzie, którzy 
czytają w wolnym czasie. Pamiętajmy, każda książka to portal do inne-
go świata. Spróbujmy i my przeżyć wspólnie przygodę, poznajmy bo-
haterów, ich świat, nowe miejsca. Podczas podróży, na plaży, czy też w 
deszczowy dzień dajmy szansę książce.   

M. Widmark ,,Antykwariat pod Błękitnym Lustrem’’ 

Trzynastoletni Dawid to cichy, trzymający 
się na uboczu myśliciel i filozof. Nie lubi 
zmian, więc gdy jego rodzice muszą wyje-
chać do Nigerii, pozostaje pod opieką wła-
ściciela tytułowego antykwariatu – Mel-
chiora Rasmusena. Jednak pewnego dnia 
człowiek, który tymczasowo zastępuje mu 
rodzicieli, znika bez śladu. Chłopiec, wraz z 
nowo poznaną koleżanką, Larisą, wpadają 
w wir przygód, by odnaleźć mężczyznę.  

Przeczytałam tę książkę bardzo dawno te-
mu, a teraz sięgnęłam po nią po raz drugi. 
Odniosłam wrażenie, że książka nie straciła 
na atrakcyjności. Larisa jest silną, wyrazistą 
i ambitną postacią, która ma swoje wady (co 
prawda jest ich mniej niż zalet, ale to dopie-
ro pierwsza część), natomiast do charakteru 
Dawida mogę przyczepić się tylko z jednej strony: jest trochę wyblakły, jeśli chodzi o mój gust. Ten za-
rzut można obalić jednak faktem, że uwielbiam mocno zarysowane postacie z charakterem.  

 

 J. F. Cooper ,,Ostatni Mohikanin’’ 

Trwa wojna francusko – indiańska. Fort William Henry poddaje się, a następnie dochodzi do nieszczęścia. 
Córki pułkownika Munro, Kora i Alicja, udają się do ojca, a towarzyszą im major Heyward oraz przewod-
nik, zwany Maguą. Zdrada tego ostatniego sprawia, że wpadają w pułapkę, jednak ratują ich Indianie. 

Umieściłam tę książkę w tym miejscu, ponieważ uważam, że jest absolutnie niesamowita pod względem 
fabuły i różnorodności postaci. Mam mały problem z postaciami, które traktują Indian w pogardliwy spo-
sób ze względu na ich kolor skóry, co nie zmienia faktu, że jest to akurat typowe dla owej epoki. Co praw-
da nie należy to do wyjątkowo lekkich powieści, uważam, iż lektura jest wartościowa pod względem hi-
storycznym i kulturowym. 

  

Opracowała: Hanna Girdwoyń, 7b 
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Wędrówki Włóczykija 

Turkusowe jezioro w Koninie  

Jeśli nie możesz spędzać wakacji nad Morzem Śródziemnym,  
    namiastkę rajskiej scenerii znajdziesz przy Jeziorze Turkusowym  
    w Koninie. Ten zbiornik z wodą o niesamowitym kolorze powstał  
    
    
    
    
    
    
    
     
w miejscu dawnej ko-
palni węgla brunatne-
go. Otaczający jezio-
ro biały piasek to tak 
naprawdę popiół. Wo-
da ma tam odczyn sil-
nie zasadowy i może 
powodować oparzenia 
skóry, dlatego kąpiel 
w jeziorze jest surowo zabroniona. Jeśli chcesz się poczuć jak na Malediwach, bo tak wła-
śnie ochrzczono to miejsce udaj się na krótka przejażdżkę i zrób piękne zdjęcia. 

Opracowała: Małgosia Mazur, 8a 

Akademia pana Kleksa (film) - Pałac w Nieborowie  

Pałac w Nieborowie – pałac zaprojektowany w stylu barokowym przez Tylmana z Gameren. 
Pałac od 1774 do 1944 należał do rodziny Radziwiłłów. Po drugiej wojnie światowej stał się 
własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj kręcono “Akademię pana Kleksa”.  
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Syzyfowe prace – Gawronki  

Wieś, w której wychowywał się główny bohater ,,Syzyfowych Prac” Marcin Borowski. Położona 
w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie 
Rudna. Miejscowość jest siedzibą sołectwa o takiej samej nazwie. Populacja wsi wynosi 109 
osób.  

 

Zemsta - Zamek Kamieniec 

Kamieniec to warownia obronna z XIV w. poło-
żona na skalnym wzgórzu, na skraju Czarno-
rzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowe-
go. Jest pięknym przykładem połączenia bu-
dowli i krajobrazu. Na terenie ruin zamko-
wych usytuowane jest Muzeum Zamkowe, Sala 
tortur oraz Pracownia Ceramiki Zamkowej.  
To tutaj dzieje się akcja Zemsty. Świadczą o 
tym użyte w utworze regionalizmy. Jedną po-
łowę zajmował Cześnik Raptusiewicz, a drugą 
Rejent Milczek. 

 

Balladyna Jez. Gopło 

Balladyna - akcja dzieje się nad jeziorem Gopło oraz pod mura-
mi Gniezna, gdzie Kirkor ze swoimi żołnierzami stoczył walkę z 
obozem samozwańca. Z jeziora Gopło pochodziła postać Gopla-
ny. 

 

Pan Tadeusz film 

Pan Tadeusz był kręcony w wsi Cichowo, w Gminie Krzywiń, w 
Wielkopolsce. Na początku była to scenografia Folwarku Sopli-
cowo z filmu Andrzeja Wajdy. Obecnie to jedyny w Polsce 
skansen filmowy. 

Opracował: Miron Kondrat, 7b 8 
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Z szuflady na światło dzienne…  

- ukryte talenty naszych uczniów 

,,On”  
Nie toń, on nie poda ci ręki, a doleje 

wody.  

Sin sentido 

Kolejna garść pięknej, wzruszającej poezji…. 

,,My – Ludzie"  

Poczułam, że latam tak leciutko,  
bez problemów, dlatego my – ludzie  

nie latamy, bo każdy problem uczy nas   
czegoś nowego.   

Bylibyśmy głupcami bez nich.  

Sin sentido  

,,Zapomniałam” 

gonie za tym co wyśniłam 

ale zapomniałam, że 

stawiając stopy w chmurach 

ziemia tak twarda 

jest 

Sin sentido  

,,Uzależnienie od świata”  

Kwiaty są piękne, ale jednocześnie bardzo uzależnione od świata.  

ktoś może je zdeptać ze złości, a ktoś inny zerwać dla wybranki życia.  

Sin sentido  

,,Paradoks” 

zazwyczaj kiedy jest źle, nie chcemy być tam gdzie jesteśmy i chcielibyśmy być gdziekolwiek indziej, ale jeśli 

jest faktycznie słabo, bardzo słabo, 'gdziekolwiek indziej' też nie będzie dobrze, nawet jeśli tak myślimy. 

Sin sentido  
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,,Być czyimś tlenem”  

Wolałabym być drzewem.  
obserwować świat z bliska, a nie z daleka tak, jak robimy to w teraźniejszych czasach. 
Ogólnie mówiąc, być czyimś tlenem, czymś potrzebnym do życia, a potem umierać dla 

kogoś. Być pożyteczną  

Sin sentido  

,,Cichy Wrzask” 

to chore bo moja cisza wrzeszczy i jest tak głośno, a jednocześnie tak cicho.  

Nic już nie rozumiem. 

Sin sentido  

Young man’s confession  

 

As we all hear the shot  

And the quiet man’s cry:  

‘‘Oh, my dearest brother,  

We are born to die’’  

And he kept talking,  

Without a single painful moan  

‘‘Do not blame yourself, it’s my fault.  

I am sick, but grown.  

I beg you for only one thing  

Do not fall into melancholy.   

I made a choice, foolish and wise at the same time.  

My last words will be: I am very sorry’’  

Hanna Girdwoyń, 7b 

Bloody sunflowers   

 

Bloody sunflowers,  

Growing in my lungs,  

Coming out of my mouth,  

The fruit of unspoken love,  

Bitter and poisonous. 

   Hanna Girdwoyń,7b  

Zebrała: Anna Gromacka 
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Wśród naszych uczniów są nie tylko wrażliwi, utalentowani poeci, ale także pro-
zaicy. Oto prace naszych Mistrzów. Oskar i Hania, siódmoklasiści. Są to ucznio-
wie o niebywałej wyobraźni, niezwykle pomysłowi i jakże oryginalni. 

Życzę miłej lektury 

  

Oto zwycięska praca – Oskar Kondrat z klasy 7b zajął II miejsce. Serdecznie gratulu-
ję! 

 

NOWY ŚWIAT 

Chciałbym opowiedzieć wam historię o przyjaźni Kota z Człowiekiem, która pomimo wielkiej 
katastrofy ekologicznej i wszystkich złych rzeczy, przetrwała. 

Do: Oskar  

Od: Pantani  

Data: 8.10.92 

Godzina: 19:07 

Temat: Światowa rewolucja 

  

Cześć, 

Pamiętasz mnie jeszcze? To ja, twój kot Pantani. Nie słyszeliśmy się przez wiele lat, a 
w tym czasie, jak zapewne wiesz, wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Nie jestem pewny, czy ten 
e-mail do ciebie dotrze, ale chciałbym ci opowiedzieć, co u mnie. Zwierzęta przejęły władzę 
na całej ziemi. Po katastrofie ekologicznej zostało 40% ludzkości, ale my przetrwaliśmy. 
Główne dowodzenie na świecie sprawują koty. Jestem posłem i prezesem Partii Kotów. Może 
ci się wydawać, że sytuacja na świecie nie jest dobra, ale ja myślę inaczej. Teraz nadszedł 
czas zmian. Na posiedzeniach sejmu powstają coraz to nowe uchwały korzystne dla planety, 
dla nas i dla ludzi również. Bardzo proszę odezwij się do mnie, jak tylko odczytasz tą wiado-
mość. Mam nadzieje, że przetrwałeś i jesteś zdrowy. 

Tęsknię. P. 

 

Do: Oskar 

Od: Pantani 

Data: 4.11.92 

Godzina: 11:24 

Temat: Nowe ustawy 

 

Hej, 

To znowu ja, cały czas nie mam od Ciebie wiadomości. Pomimo to wierzę, że żyjesz. 
Wysyłam ci projekty nowych ustaw i rozporządzeń. Powiedz, co o nich myślisz. 
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Nowe przepisy dotyczące traktowania zwierząt z dnia 4.11.92 

1. Zakaz spożywania mięsa. 

2. Zakaz wycinania drzew 

3. Zakaz połowu ryb 

4. Zakaz hodowli zwierząt w celach przemysłowych 

5. Zakaz polowań 

6. Zakaz wyprowadzania psów na smyczy lub trzymania ich na łańcuchu 

7. Uwolnienie zwierząt z zoo 

8. Zakaz używania koni do celów transportu 

9. Zakaz trzymania ptaków w klatkach 

10. Zakaz budowania nowych bloków, domów i autostrad na terenach zielonych 

11. Obowiązkowe prace na rzecz zwierząt 2 godziny dziennie (w ramach wolontariatu) 

12. Zakaz wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzystosowanych. 

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów będzie karane grzywną w wysokości trzydziestu 
tysięcy złotych. 

Szczerze przyznam, że co do punktu piątego mam pewne zastrzeżenia, ponieważ bar-
dzo chętnie bym zjadł mysz lub ptaka... znasz mnie. Teraz jem sztuczne mięso i jakoś jestem 
w stanie wytrzymać. A Ty? Co jesz? Niestety zwierzęta bardziej drapieżne, jak lwy czy pan-
tery, nie chcą się do tego stosować i mamy z tym niemały problem. Odezwij się, proszę. My-
ślę o Tobie.  

Twój P. 

Do: Oskar 

Od: Pantani 

Data: 30.11.92 

Godzina: 15:33 

Temat: Nowy Ład 

 

Cześć, 

Wciąż się nie odzywasz... Nie wiem, co się z Tobą dzieje i bardzo się niepokoję. Nie 
wiem, czy czytasz moje wiadomości, ale musze Ci napisać o bardzo ważnej rzeczy. Odkąd 
przejęliśmy władzę ludzie w większości byli bardzo negatywnie do nas nastawieni. Rodziły się 
konflikty i sytuacja zaczynała się robić niebezpieczna. W tym celu wysłaliśmy delegatów do 
reprezentanta ludzi, żeby wynegocjować wzajemne poszanowanie praw i równość. Jestem 
szczęśliwy, że negocjacje zakończyły się sukcesem. Obie strony podpisały to porozumienie i 
jest to początkiem dobrych zmian dla wszystkich. Teraz, kiedy to, o czym marzyliśmy, speł-
niło się, musimy się spotkać, aby uczcić nasze zwycięstwo. Czekam i wierzę, że się odezwiesz.  

Pa. P. 
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Do: Pantani 

Od: Oskar 

Data:3.12.92 

Godzina: 20:48 

Temat: Spotkanie 

Cześć, 

Przepraszam, że przez tak długi czas nie odpisywałem. Po katastrofie ekologicznej wy-
jechałem do krajów, które najbardziej potrzebowały pomocy. Tam zachorowałem na jakąś eg-
zotyczną chorobę i przeleżałem dwa miesiące w szpitalu. Dlatego nie mogłem odpisać. Prze-
czytałem wszystko, co do mnie napisałeś i również jestem szczęśliwy. Zawsze w Ciebie wie-
rzyłem i wiedziałem, że zmienisz świat na lepsze. Cieszę się widząc zwierzęta i ludzi żyją-
cych ze sobą jak równy z równym. Teraz mieszkam w Warszawie na ulicy Delfiniej 8. Wpro-
wadził się do mnie mały szympans Zizi z zoo, który nie ma rodziców. Jest strasznie śmieszny, 
na pewno się polubicie, ale musisz uważać, bo będzie Cię ciągnął za ogon. Musimy się koniecz-
nie spotkać po tych wszystkich latach niewidzenia. W końcu się razem wychowaliśmy. Mamy 
sobie tyle do opowiedzenia. Przyjdź do mnie jutro. Będziemy świętować nasze zwycięstwo. 
Nie mogę się doczekać, Byczq! Już skończmy z tym oficjalnym językiem. 

Kot i Człowiek w końcu się spotkali i świętowali przez wiele dni. 

Oskar Kondrat, 7b 

 

Oto praca Hani Girdwoyń z klasy 7b. Komisja dostrzegła niezwykły talent Hani i zdecy-
dowała zamieścić ten utwór w zbiorku pokonkursowym. Haniu, moje gratulacje!!! 

Wszystko zaczęło się 
jak zwykle. Wstałam, ubrałam 
się i rozczesując włosy po-
szłam do kuchni. Zrobiłam ka-
napkę z żółtym serem i zaczę-
łam jeść. Z akwarium docho-
dziło wesołe bulgotanie Rybek, 
które - wbrew pozorom - mają 
głos i nikt nie ma prawa im go 
odbierać. Po skończonym śnia-
daniu spakowałam plecak i wy-
szłam. Wreszcie przyszły 
upragnione wakacje! Mogłam 
całymi dniami chodzić po lesie, 
wdrapywać się na drzewa, bie-
gać po łąkach lub polach i nie 
martwić się niezrobioną pracą 
domową. Po drodze zagwizda-
łam na Psa, który, wierny jak 
zawsze, podbiegł do mnie. 
Idąc przez wieś do lasu, słu-
chałam melodyjnego miaucze-
nia Kotów i z zachwytem 
przypatrywałam się wierszom 

pięknie wydrapanym w ziemi 
przez Kury. 

Na łące rozłożyłam koc i 
leżąc na nim przymknęłam 
oczy. Słońce cudownie grzało, 
a Pszczoły bzyczały usypiają-
co. Aby nie usnąć, weszłam do 
stawu, który był nieopodal. 
Spod moich stóp (w najgłęb-
szym miejscu woda sięgała mi 
do kolan) uciekały przepiękne, 
ubarwione na soczysty, zielo-
ny kolor Żaby. Brodziłam w 
przyjemnie chłodnej wodzie, a 
gdy miałam dość, wróciłam na 
koc. Na polu obok pasły się 
Krowy, prowadząc filozoficz-
ne rozmowy o życiu, czy ra-
czej, jak same to nazwały ,,o 
marnej egzystencji nas, pa-
rzystokopytnych’’. 

- Chyba dobrze, że parzysto-, 
a nie na przykład nieparzysto-
kopytnych - zażartował Aleks, 

który miał za zadanie pilno-
wać, by krasule się nie pobo-
dły. 

- Och, cóż za doskonały dow-
cip - parsknęła jedna z jego 
podopiecznych. 

Wiedząc, że teraz i przez na-
stępne dziesięć minut będą go 
ostro krytykowały, zamacha-
łam, by przyszedł. Chłopak 
zwinnie przeskoczył przez 
płot. Miedziane, połyskujące w 
słońcu loki podskakiwały przy 
każdym kroku, okiełznane je-
dynie słomkowym kapeluszem. 

- Jak tam u ciebie? - zapytał, 
rzucając się na pled niczym 
worek kartofli. 

- Po staremu. Babcia jutro 
przyjedzie odebrać Kanarka. 
Co tam u Aśki? Podoba jej się 
uniwersytet? - zrewanżowa-
łam się pytaniem. 
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- Czy jej się podoba? Gdyby 
mogła, nie wróciłaby do domu. 
Zupełnie ignoruje obowiązki, a 
ja mam robić wszystko ,,bo 
jestem młodszy’’. I tak jest 
ciągle nieobecna, nie zrobiło-
by mi to róż… - urwał w pół 
słowa, zagłuszony dzikim bul-
gotem wody. 

Z powierzchni pobliskiego 
akwenu wyłoniła się jakaś po-
stać. Była średniego wzrostu, 
szczupłą kobietą. Jej skóra 
miała kolor bladego błękitu, a 
na ramiona opadały białe, falo-
wane włosy. Ubrana była w 
zwiewną, lnianą, białą szatę, a 
jej głowę zdobił wianek z 
trzciny i lilii wodnych. 

- Jestem Vandithll, nimfa 
wodna i opiekunka tego je-
ziorka. A moje żabki - posłan-
ki umieją czytać w myślach. 
Tak dobrze i z szacunkiem 
myślisz o nich, braciach 
mniejszych, że sam Neptun 
zgodził się dać ci nagrodę naj-
wyższą z możliwych. Córko 
Ewy, od dziś możesz zamie-
niać się w każde zwierzę, tak-
że takie, które już wyginęły. 
Co do twego towarzysza, syna 
Adama o ciętym dowcipie, je-
go komentarz rozśmieszył na-
szego władcę, więc otrzyma 

amulet pozwalający na to. 
Wyciągnijcie dłonie! - poleciła. 

Walcząc ze zdrowym rozsąd-
kiem, nieufnie wysunęłam rę-
kę. Złapała ją w kościste dło-
nie, a jej żółte dotąd oczy 
rozbłysły niczym dwie latar-
nie. Od nimfy biło nienatural-
ne zimno. Przez chwilę myśla-
łam, że zaraz wciągnie mnie 
do wody, utopi, a zwłoki za-
grzebie w mule. Jednak nic 
takiego się nie stało. 

- Ja, służebnica Neptuna, zsy-
łam na tę córkę Ewy dar prze-
miany w dowolne zwierzę - po-
wiedziała miękkim, łagodnym 
tonem. 

Następnie wetknęła mojemu 
koledze w dłoń srebrzysty ka-
myk na rzemyku i wir wciągnął 
ją z powrotem do jej krainy. 
Zostałam sama, z potężnym 
darem, zupełnie bez instruk-
cji. Postanowiłam go wypróbo-
wać. Pomyślałam, że przyjem-
nie byłoby być wilkiem. Za-
mknęłam oczy i skupiłam się na 
obrazie ssaka. Czułam delikat-
ne mrowienie w całym ciele, 
które stawało się coraz sil-
niejsze, a następnie przero-
dziło się w tępy ból, który 
przewrócił mnie na kolana. 
Gdy otworzyłam oczy, wszyst-

ko wydawało się jakieś…inne. 
Byłam dużo niższa, no i nie wi-
działam kolorów. Spojrzałam 
na kumpla, który nieco prze-
rażony pokazał mi lusterko, 
które zawsze nosił w kieszeni. 
W jego srebrzystej tafli od-
bijał się najprawdziwszy wilk. 
Udało się! Przemiana z powro-
tem człowieka była przyjemna 
i bezbolesna. Chłopak założył 
naszyjnik i mocno zacisnął po-
wieki. Upadł na kolana, a na 
jego twarzy pojawił się gry-
mas bólu. Rzucał się jak ranne 
zwierzę, gdy z pleców wyra-
stały mu skrzydła. Po jakimś 
czasie podfrunął do pobliskie-
go drzewa, przysiadł na gałęzi 
i dumnie rozpostarł orle pióra. 
Przy pomocy lusterka pokaza-
łam mu każdy detal jego ma-
jestatycznego, ptasiego ciała. 
Podwójnie się udało! 

Tego poranka nie zapo-
mnę nigdy. Szacunek do zwie-
rząt pozwolił mi być jednym z 
nich, a przy okazji spełnić ma-
rzenie. Od tego czasu kilka 
razy rozmawiałam z Vandithll, 
która pytała o ludzi w wiosce. 
Jeszcze jedna z moich kole-
żanek zyskała takie moce. 
Jednak wszyscy wtajemnicze-
ni są zobowiązani milczeć. 

Zebrała: Anna Gromacka 

A oto kolejny talent. Poprzez taniec możemy wyrazić siebie. Hania, pełna gracji - w 
tańcu lekkim, zwiewnym, dynamicznym. Brawo Haniu!!! Poczuj wolność i ty.... 
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Okiem historii - pomysł na wakacyjne  
wędrowanie 

 

Nie od teraz wiemy, że historia naszego kraju jest bardzo bogata i pełna zwro-
tów akcji, a także z wieloma radosnymi jak i smutnymi epizodami. Sprawia to, 
że Polska jest krajem zasobnym historycznie. Jest to piękne zjawisko, które 
widać na każdym kroku. Chciałbym przybliżyć historię, szczególnie, że zbliżają 
się wakacje. Może ktoś z Was odwiedzi tak ważne dla Polski historyczne miej-
sca. 

Zapraszam do wspólnej podróży! 

Bitwy to nieodłączna część polskiego rze-
miosła od setek lat: 

Bitwa Warszawska - 13 – 25 sierpnia 1920 
r. 

Bitwa pod Zadwórzem - 17 sierpnia 1920 r. 

Bitwa pod Hodowem - 11 czerwca 1694 r. 

Bitwa pod Grunwaldem - 15 lipca 1410 r. 

Bitwa pod Beresteczkiem - 28 czerwca – 10 
lipca 1651 r. 

Bitwa pod Kłuszynem - 4 lipca 1610 r. 

Miejsca związane z historią są bardzo cie-
kawe i atrakcyjne do oglądania. Są żywym 
dokumentem polskiej historii: 

Zamek w Malborku – przypomina o pobycie 
w Polsce Krzyżaków. 

Osada w Biskupinie – powstała ok. 737 r. p. 
n. e. i zamieszkiwana przez ok. 1000 miesz-
kańców. 

Gniezno – pierwsza stolica polski, zaznaczo-
na śladami Piastów 

Wieliczka – gdzie nieprzerwanie od czasów 
Bolesława V Wstydliwego do dziś, działa ko-
palnia soli. 

Zamek Książ – owiany wieloma legendami. 

Zamek na Wawelu – siedziba polskich wład-
ców i miejsce spoczynku większości z nich. 

Szlak Orlich Gniazd - kompleks twierdz i 
zamków, liczący 163,9km. 

Ruiny w Trzęsaczu – ruiny bardzo wiekowe-
go polskiego kościoła. 

 

Dlatego warto dbać o polską historię i 
przekazywać jej uroki swoim bliskim i zna-
jomym. 

 

Opracował: Damian Dąbkowski, 7b 
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Nowinki z Warszawskiego ZOO 
  

Wiosna w ogrodach zoologicznych to początek okresu, gdy dzieje się najwięcej. Aż do jesieni Zoo odwie-
dzać będzie duża liczba gości, a placówka niewątpliwie postara się zapewnić jak najwięcej atrakcji. To też 
czas, w którym najczęściej pojawiają się nowi zwierzęcy lokatorzy.  

 

Co wydarzyło się w Warszawskim Zoo? 

 

Od początku wiosny urodziło się sporo zwierząt. Nie sposób wszystkie wymienić, ale na pewno warto od-
wiedzić Miejski Ogród Zoologiczny i spróbować wypatrzeć kilka naprawdę ciekawych maluchów. 

Na początku wiosny wykluło się jedno pisklę u papug kea. To ptaki żyjące na wyspach Nowej Zelandii, 
zagrożone wyginięciem. Ciekawym faktem jest, że papugi kea wykorzystując sprawny dziób i nogi, bardzo 
lubią majsterkować. Można je obserwować w pawilonie Ptaszarni, wewnątrz oraz w wolierze na zewnątrz. 

W kwietniu potomstwa doczekały się antylopy bongo. Na wybiegu między terenem żyraf, a pawilonem 
hipopotamów wypatrzeć można malucha wesoło brykającego pomiędzy resztą stada. Bongo to jedyna, 
afrykańska antylopa leśna, a przy tym jedna najładniejszych. 

Więcej malców moż-
na spotkać w grupie 
lemurów katta, któ-
rych atrakcyjność 
wzrosła jeszcze bar-
dziej po filmie 
"Madagaskar", za 
sprawą pojawiającego 
się w nim roztańczo-
nego króla Juliana. W 
naturze ich sytuacja 
nie jest jednak tak 
wesoła, bo sympa-
tyczne zwierzaki są 
coraz mocniej zagro-
żone wyginięciem. W 
Warszawskim Zoo 
lemury katta swój 
dom mają na wyspie 
na dużym stawie oraz 
przeznaczonym dla 
nich pawilonie, który 
jest z nią połączony. 

Innymi bardzo popularnymi zwierzętami w Zoo są bez wątpienia żyrafy. W stołecznej placówce od pewne-
go czasu mieszkały trzy żyrafie panny. Pod koniec maja sytuacja uległa zmianie i przyjechał do nich z 
ogrodu zoologicznego w Danii długoszyi kawaler. Nazywa imię Karim i ma 3 lata. Jak przypadnie do gu-
stu swoim towarzyszkom, jest szansa, że niedługo w Warszawskim Zoo będzie można zobaczyć małe żyra-
fy. 

W Warszawskim Zoo można urządzić sobie spacer tropem ginących gatunków. Jeśli mamy telefon z czyt-
nikiem kodów QR, taka wędrówka może nabrać rumieńców, gdy odwiedzimy rzadkie i bardzo zagrożone 
w naturze gatunki zwierząt, przy okazji bardziej je poznając. 

Opracowała: Natalia Kupras, 8a 
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Aleksandra Zacharczuk, 4a 

Klara Galeja, 4b 

Hanna Girdwoyń, 7b 

Oto prace konkursowe naszych uczniów - 
Darujmy Światu Pokój 

Krzysztof Rachaus, 7c 

17 



18 

 

Laura Pezda, 7a 

Mateusz Tencer, 7a 

Pola Tomczak, 7a 

Wiktoria Pietraczyk, 6a 
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Julek Zawadzki, 7b 

Klaudia Posacka, 7c 

Zosia Gieysztor, 6a 

Patrycja Markowicz, 7a Zebrała: Ala Kochanowska 
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Zielniki naszych uczniów... 

20 
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Zebrała: Anna Gromacka 

 

 

Za pomoc w zebraniu materiału 

dziękujemy pani  

Marzannie Dubińskiej. 

22 
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Kącik muzyczny Aniki 
 

Wakacje są tuż, tuż… Niebawem opuścimy szkolne mury i wyruszymy w świat – 
bliższy lub dalszy. Poznamy nowych ludzi, przeżyjemy różne przygody. Życzę 
Wam, aby nikomu nie zabrakło dobrego humoru. Bądźmy duszą towarzystwa, 
chwyćmy gitarę i śpiewajmy, śpiewajmy, a echo nich niesie pieśń naszą… 

Lato czeka 

  C              A7      d 

Lato, lato, lato czeka, 

  G7                                C 

Razem z latem czeka rzeka, 

  C                        F      C 

Razem z rzeką czeka las, 

F6                   D9        G7  

A tam ciągle nie ma nas. 

  

  C              A7            d 

Lato, lato nie płacz czasem, 

    G7                                C 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 

C               C0      H7          C6        a7 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 

   F6                D7     G7 

Przyjedziemy lada dzień. 

  

               C           G7       C 

         Już za parę dni, za dni parę 

                              C                    F G7 

         Weźmiesz plecak swój i gitarę. 

                     F                  C 

         Pożegnania kilka słów: 

                  d       G7          C 

         Pitagoras bywaj zdrów, 

                     G7                                 C 

         Do widzenia wam - canto, cantare! 

                               

   

Lato, lato, mieszka w drzewach, 

Lato, lato, w ptakach śpiewa, 

Słońcu każe odkryć swoją twarz, 

Lato, lato, jak się masz! 

  

Lato, lato, dam ci różę, 

Lato, lato, zostań dłużej, 

Zamiast się po krajach włóczyć stu, 

Lato, lato, zostań tu. 

  

           Już za parę dni, za dni parę…. 
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Płonie Ognisko i Szumią Knieje  

   

    Am      E        Am  

Płonie ognisko i szumią knieje  

     E    E7         Am  

Drużynowy jest wśród nas  

   Am       E       Am  

Opowiada starodawne dzieje  

    E      E7        Am   G  

Bohaterski wskrzesza czas  

C                       G 

O rycerstwie spod kresowych stanic 

E       E7               Am     E7 

O obrońcach naszych polskich granic 

Am       E            Am 

A ponad nami wiatr szumny wieje 

E    E7    Am  G 

I dębowy huczy las 

Już do odwrotu głos trąbki wzywa  

Alarmując ze wszech stron  

Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa  

Serca biją w zgodny ton  

Każda twarz się uniesieniem płoni 

Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni 

A z młodzieńczej się piersi wyrywa 

Pieśń potężna pieśń jak dzwon 

Gaśnie ognisko i szumią drzewa  

Spojrzyj weń ostatni raz         

Niech Ci w duszy radośnie zaśpiewa  

Że na zawsze łączą nas  Opracowała: Anika Gajowniczek, 7b 
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Jak należy zachować się w czasie burzy? 

 

Burza to zjawisko pogodowe, które jednych fascynuje, a w in-
nych wzbudza przerażenie.  

Oto kilka wskazówek, jak się zachować się w czasie burzy, nie-
zależnie od tego, czy jesteś w domu, czy na zewnątrz. 

 

W budynku : 

- staraj się nie używać telefonów komórkowych 

-nie dotykaj zlewów i kranów 

- pozamykaj okna 

- wyłącz urządzenia elektryczne 

- ewentualnie zejdź do pomieszczenia na najniższej kondygnacji 

- staraj się nie podchodzić do okien 

 

Na zewnątrz: 

- o ile to możliwe, wejdź natychmiast do najbliższego budynku 

- nie szukaj schronienia pod drzewami 

- trzymaj się z dala od wierzchołków wzniesień 

- unikaj kontaktu z wodą – przewodzi prąd 

- omijaj wysokie drzewa, słupy, metalowe przedmioty 

- staraj się dotykać ziemi jak najmniejszą powierzchnią ciała 

- odsuń się od metalowych przedmiotów, nie dotykaj ich 

- natychmiast wyjdź z wody 

- wyłącz telefon 

- jeżeli nie masz możliwości schronienia, wykorzystaj zagłębienia terenu 

- jeżeli jesteś na otwartym terenie i słyszysz nadchodzącą burzę, natychmiast szukaj schronienia. 

 

 Opracowała : Anna Gromacka 

Kiedy burza płaszcz rozwinie...  

25 
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CIEKAWOSTKI  

 
Powiedz to za pomocą kwiatów 

 

Za chwilę rozpocznie się lato. Jest to najpiękniejsza pora roku, pełna zapachów, kolorów, 
słońca, symfonii smaków.  

Czy wiedzieliście, że kwiaty maja swój sekretny język? Poszczególnym odmianom przypisuje 
się konkretne znaczenie. Jeżeli chcielibyśmy przekazać wiadomość w sposób niewerbalny, 
możemy wykorzystać do tego kolorowy bukiet. Łączymy ze sobą różne kwiaty i w ten orygi-
nalny sposób możemy wyrazić swoje uczucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różowy goździk – nigdy Cię nie zapomnę 

Krokus – młodość i szczęście 

Geranium – prawdziwa przyjaźń 

Gardenia – radość 

Wiciokrzew – oddanie 

Hiacynt – wesołość 

Biała lilia – słodycz 

 

 
 

Słonecznik – wdzięczność 

Różowa róża – przyjaźń 

Ostróżka – śmiech 

Mniszek – mądrość 

Łubin – wyobraźnia 

Fuksja – dobry gust 

Fioletowy bratek – myślę o tobie 

 

 

Opracowała: Anna Gromacka 



27 

 

Zrób to sam! 

Idziemy na lody!!! 

 

Jest mnóstwo przepisów na lody, ale my wy-
brałyśmy te z czasopisma Kosmos. Są zro-
bione ze świeżych, zdrowych produktów i 
nie mają sztucznych dodatków. 

 

Należy przygotować: 

miseczkę 

blender 

pojemniczki na lody 

drewniane patyczki 

 

Składniki: 

 

10 dużych truskawek 

1 duży słodki ba-
nan 

2 obrane kiwi 

miód 

jogurt naturalny 

cytryna 

mleko (może też 
być kokosowe, 
ryżowe…) 

 

 

Wykonanie: 

 

Lody truskawkowe 

Zmiksuj w miseczce truskawki, dodaj łyżkę 
miodu i 3 łyżki jogurtu naturalnego. 

 

Lody bananowe 

Zmiksuj banana z 1/3 szklanki mleka. Możesz 
dodać miód do smaku. 

 

Lody sorbetowe kiwi 

Zmiksuj kiwi z sokiem z połówki cytryny, łyż-
ką miodu lub brązowego cukru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowane koktajle owocowe wlej do po-
jemniczków. Następnie wstaw do zamrażar-
ki. Po około godzinie wyciągnij i włóż patycz-
ki w środek każdego pojemniczka. Wstaw z 
powrotem do zamrażarki i poczekaj kilka go-
dzin aż się całkowicie zamrożą.  

 

Smacznego! 

 

Opracowały: Gabrysia Lenkiewicz, 4b 

  Felicja Walli, 4b 
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Znajdź 21 haseł dotyczących lata. Hasła mogą być pionowo i poziomo. 

Opracowała: Hanna Radziszewska, 7b 

Wakacyjna wykreślanka 
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Hasła należy wpisywać w języku hiszpańskim, bez spacji.  

Rebusy 

Opracowała: Natalia Ząbek, 7b 
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Zespół redakcyjny 

Anna Gromacka - opiekun zespołu redakcyjnego 

Alicja Kochanowska - dział dotyczący zwierząt 

Piotr Krzyważnia - skład i grafika 

Karolina Bielska, 8a 

Damian Dąbkowski, 7b 

Anika Gajowniczek, 7b 

Hanna Girdwoyń, 7b 

Miron Kondrat, 7b 

Natalia Kupras, 8a 

Gabrysia Lenkiewicz, 4b 

Małgosia Mazur, 8a 

Hanna Radziszewska, 7b 

Felicja Walli, 4b 

Natalia Ząbek, 7b 

 

 

Klucz odpowiedzi 

Wykreślanka: 

wakacje, czas wolny, ciepło, ładna pogoda, plaża, 
góry, wypoczynek, jezioro, łódka, owoce, palma, 
leżak, lody, piknik, słońce, morze, basen, odpoczy-
nek, rower, podróż, walizka 

Krzyżówka wakacyjna: 

1. Polska 2. Czapka 3. Ćwiczenia 4. Świadectwa 5. 
Czerwiec 6. Jesień 7. Materac  

Krzyżówka po hiszpańsku: 

1. La tarjeta postal 2. La Maleta 3. El billete de 
avión 4. las vacaciones 5. Las chanclas 6. El mapa 
7. Las gafas de sol 8. El agua 

Rebusy: 

(serwis): summer 

(kakao): wakacje  


