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              Czesław Janczarski 

Na wakacjach 
 

   Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, 
jutro wakacje, lekcje skończone! 

Przeszliśmy wszyscy z klasy do klasy, 
z trzeciej do czwartej,                                          

z czwartej do piątej: 
choć na świadectwach trójki są czasem, 

więcej jest na nich czwórek i piątek. 
 

A teraz wszystkich czeka nagroda: 
wakacje, wczasy, słońce, pogoda, 
gorący piasek, szum morskiej fali, 

kuszący zapach lasu z oddali. 
A w lesie piękne ptaków piosenki 
i chmurki lotne, i czysty błękit. 

Pachnące kwiaty na łąkach w trawie, 
kąpiel w jeziorze, łódka na stawie, 
Perlista rosa na listkach w borze, 

złociste pola, rzeka i morze. 



     

   Z życia szkoły 

   Na każdy temat - wywiad 

   Trochę o modzie 

   Warto przeczytać 

   Mój pupil 

   Na sportowo 

   Rusz głową 

   Sonda 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 

    Warto odwiedzić 

______________________________
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Drodzy Czytelnicy! 

         Oddajemy w Wasze ręce ostatni przed waka-

cjami numer gazetki szkolnej „Echo”.   

         Teraz na dwa miesiące opuścicie szkołę              

i rzucicie się w wir wakacyjnych szaleństw. Mamy 

nadzieję, że ten czas upłynie Wam radośnie i będzie 

pełen atrakcji i zabawy.                                                        

          Z większością uczniów spotkamy się w przy-

szłym roku szkolnym, jednak część z Was opuści 

mury naszej szkoły. Wierzymy, że będziecie miło 

wspominać pobyt tutaj. Szkoła bowiem to nie tylko 

nauka, ale też przyjaźnie i wspólne chwile, które 

pozostają w pamięci już na zawsze.  

           Na koniec pragniemy podziękować Wam 

za wspólnie spędzony rok, ponieważ bez Was- 

Czytelników istnienie „Echa” byłoby bezcelowe. 

           Teraz nadszedł czas wytchnienia i nabrania 

sił do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym.  

Odpoczywajcie zatem, bawcie się dobrze i pamię-

tajcie o zachowaniu bezpieczeństwa! 

Zespół Redakcyjny 

--------------------------------------------------------- 

UWAGA !!! 

 



 „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka, 
                                        jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń…” 

 

                 SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 

                                dla   

                         Polskiej  Misji Katolickiej  w Essen 

        Nasza współpraca rozpoczęła się w 2009 roku                          
od dofinansowania remontu i urządzenia świetlicy szkolnej.            
Od tej pory dzięki Państwa wsparciu udało się nam zaopatrzyć 
kuchnię w sprzęt AGD, szkołę w komputery i sprzęt elektro-
niczny, a także wyposażyć  plac zabaw i wzbogacać go o kolejne    
elementy. Poza tym mogliśmy podarować dzieciom słodycze               
na Święta Bożego Narodzenia oraz odzież i detergenty           
najuboższym rodzinom naszych uczniów. Dzięki środkom            
finansowym, które ofiarowaliście Państwo naszej szkole możemy 
również zorganizować dożywianie w postaci ciepłych posiłków.                    
W ubiegłym roku skorzystało z tej pomocy dwudziestu uczniów, 
a w tym roku – siedemnastu. 

                                                                 Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.                                                                                                                                                          

                                                            Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.                                                          

                                                                 Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,                                                    

                                                                   wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń. 

 

                                                        Za bezinteresowną pomoc,  

                                                      życzliwość i ofiarność                                                             

                                                       okazaną naszej szkole 

                                                                      z serca DZIĘKUJĄ 

Rodzice, Uczniowie,                                                                                                                                                   
Nauczyciele i Dyrekcja                                                                                                    

Szkoły Podstawowej w Częstkowie 



Dzień Jedności Kaszubów 

20 marca obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Jedności Kaszubów. Uroczystość 

rozpoczęła się od odśpiewania hymnu ka-

szubskiego. Następnie odbył się Szkolny 

Konkurs Recytatorski „Rodnô Mòwa”, 

podczas  którego dzieci mogły pochwalić 

się piękną deklamacją literatury kaszub-

skiej. Obejrzeliśmy też występ „pięciolat-

ków” i  pokaz tańców kaszubskich.  

 

Następnie odbył się konkurs wiedzy o Ka-

szubach, w którym wzięły udział trzy czte-

roosobowe drużyny złożone z uczniów 

różnych klas.  

Po kilku konkurencjach okazało się, że 

najlepiej poradził sobie i tym samy zwy-

ciężył zespół w składzie:  Julia Wojewska  

( kl. VI ), Klaudia Wenta ( kl.V ), Adam 

Rompca (kl.IV) i Dawid Krampa (kl.III ). 

 

I Dzień Wiosny 

Tego samego dnia obchodziliśmy I Dzień 

Wiosny. Klasy zaprezentowały wykonane 

przez siebie Marzanny. Wybraliśmy też 

Panią Wiosnę ( właściwie aż trzy ).           

 

Tytuł Pani Wiosny zdobyły: 

Vanessa Wojewska ( kl.0 )                                                                   

Zuzanna Rychlak ( kl. III )                                         

Weronika Pupacz ( kl. V ) 

 

Pożegnanie Zimy 

Marzanna odchodzi, 

a z nią groźna zima. 

Słoneczko na niebie 

mocniej grzać zaczyna (…) 
 

 

 Bożena Forma  

Marzanna  



 

21 marca (ze względu na niesprzyjające 

poprzedniego dnia warunki pogodowe) 

pożegnaliśmy zimę. W tym celu 

symbolicznie spaliliśmy wszystkie 

Marzanny wykonane przez uczniów naszej 

szkoły. 

 

WIELKANOC 

27 marca, przed Świętami Wielkanocnymi 

obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane 

przez szkolny teatrzyk „Kopciuszek” pod 

kierunkiem p. Jolanty Uhlenberg. Mali 

aktorzy w swojej sztuce  przypomnieli 

najważniejsze zwyczaje świąteczne.  

 

Następnie ogłoszono wyniki trzech 

szkolnych konkursów: ortograficznego, 

recytatorskiego „Rodnô Mòwa” i plastycz-

nego. 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 

ORTOGRAFICZNEGO 

„MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII” / 

„MISTRZ ORTOGRAFII” 

 

W kategorii klas II – III 

I miejsce – Zuzanna Rychlak ( kl. III )                 

II miejsce – Magdalena Rompca ( kl. III )                   

III miejsce – Patryk Engelbrecht ( kl. III ) 

 

W kategorii klas IV – VI 

I miejsce – Marta Lesner ( kl. V )                        

II miejsce – Julia Wojewska ( kl. VI )               

III miejsce – Weronika Rychlak ( kl. VI ) 

 

 



WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO                                               

„RODNÔ MÒWA” 

 

W kategorii klas 0 

I miejsce – Olivier Ellwart                                       

II miejsce  - Przemysław Krampa               

III miejsce – Filip Hinc 

W kategorii klas I – III 

I miejsce – Agata Naczk ( kl. I )                                     

Helena Nowicka ( kl. I)                                         

II miejsce – Julia Plotzke ( kl. III )                     

III miejsce – Weronika Bach ( kl. I ) 

 W kategorii klas IV – VI 

I miejsce - Julia Wojewska                                   

II miejsce – Monika Barzowska ( kl. V )                   

III miejsce – Adam Rompca ( kl. IV )                     

Paulina Bergman ( kl. V ) 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ 

I miejsce – Kamil Wojewski ( kl. II )                   

p. Tomasz Piotrowicz                                             

II miejsce – Michał Nowicki ( kl. 0 )           

Julia Bartecka ( kl. I )                                         

Michał Miotk ( kl. II ) 

III miejsce – Szymon Wojewski ( kl.0 )            

Damian Nowicki ( kl. II )                                 

Mateusz Konkol ( kl. II )                                             

Mateusz Roda ( kl. I ) 

 

Wyróżnienia:  Dominik Domarus ( kl. 0 ), 

Vanessa Wojewska ( kl. 0 ), Agata Naczk  

( kl. I ), Helena Nowicka ( kl. I ), Mariusz 

Klinkosz ( kl. 0 ), Klaudia Willa ( kl. IV), 

Kacper Wenta ( kl. II ), Mateusz Nowic-

ki ( kl. II ). 

 

 

ELIMINACJE                                                   

POWIATOWO – GMINNEGO                                                                     

KONKURSU CZYTELNICZEGO                                                     

„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” 

23 kwietnia w naszej szkole odbył się                   

I etap Powiatowo-Gminnego Konkursu 

Czytelniczego „MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTA- 



NIÔ”. W eliminacjach wzięło udział dzie-

więciu uczestników z trzech szkół podsta-

wowych: SP w Częstkowie, SP  w Łebień-

skiej Hucie i SP w Szemudzie. Uczniowie 

kolejno wylosowali, a następnie odczytali 

jedną bajkę lub bajeczkę autorstwa Alojze-

go Nagla. Zmagania uczestników oceniała 

Komisja Konkursowa w składzie: Alfons 

Miłosz – przewodniczący, Eugeniusz Wal-

kusz, Honorata Pesta, Iwona Białas-

Rychlak.   

 

Po zakończeniu prezentacji konkursowych 

odbył się występ uczniów klasy IV. Mali 

artyści, aby rozładować napięcie, wykonali 

jeden z kaszubskich tańców . 

 

Po krótkiej naradzie komisja wyłoniła 

zwycięzców. Zostali nimi: 

I miejsce – Monika Barzowska                           

z SP w Częstkowie                                                                   

II miejsce – Julia Wojewska                                  

z SP w Częstkowie                                                    

III miejsce – Paulina Fopke                                     

z SP w Szemudzie 

 

Przyznano również dwa wyróżnienia. 

Otrzymali je: Kacper Formela z SP                   

w Łebieńskiej Hucie, Marta Lesner z SP 

w Częstkowie.   

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy                

i nagrody książkowe, które ufundował  

Eugeniusz Walkusz - Prezes Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego – oddział Sze-

mud. 

Warto zaznaczyć, że laureaci I i II miejsca 

zostali zakwalifikowani do finału konkur-

su, który odbył się 29 maja 2013 roku                

w Bibliotece Publicznej Gminy Wejhero-

wo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. 

 



„Smoczy festyn” 

8 maja gościliśmy teatr „Moralitet”                            

z Krakowa. Aktorzy przyjechali                         

na zaproszenie Biblioteki Publicznej 

Gminy Szemud i zaprezentowali uczniom 

z klas 0 – IV spektakl pt. „Smoczy festyn”.  

 

Bohaterowie przedstawienia zachęcali 

dzieci do uprawiania sportu, zdrowego 

odżywiania i ruchu na świeżym powietrzu.  

 

Warsztaty ręcznego  

czerpania papieru 

 

9 maja uczniowie klasy III wzięli udział                 

w „Warsztatach ręcznego czerpania 

papieru”. Zajęcia te zostały zorganizowane 

przez Bibliotekę Gminy Szemud w ramach 

Tygodnia Bibliotek. Dzieci zdobyły nową 

umiejętność, a przy tym świetnie się 

bawiły. 

 

X Gminny Konkurs Baśni 

„Czy znasz tę baśń?” 

15 maja nasza szkoła zorganizowała już 

po raz dziesiąty Gminny Konkurs Baśni 

„Czy znasz tę baśń?”.Jubileuszową edycję 

konkursu objęło patronatem honorowym 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku.                       

W zmaganiach wzięło udział dziewięć 

drużyn złożonych z uczniów klas III                

ze szkół podstawowych Gminy Szemud. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

czuwała komisja w składzie: Kierownik 

Referatu Oświaty w Szemudzie –                     

p. Alicja Szarafin-Grządkowska, p. Lucyna 

Radzimińska – specjalista ds. oświaty                

w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim                 

w Gdańsku i p. Honorata Pesta – 

przedstawiciel Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szemudzie.   

 

Konkurs urozmaicił pokaz tańca 

kaszubskiego wykonany przez uczniów 

naszej szkoły pod kierunkiem p. Ireny 

Puzdrowskiej. 



 

Po sześciu konkurencjach i dogrywce 

laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – SP w Jeleńskiej Hucie             

II miejsce – SP Bojano                                           

III miejsce – SP Łebno 

 

 

Tydzień Zdrowia 

W dniach 20-27 maja w naszej szkole od-

był się Tydzień Zdrowia pod hasłem „ Że-

by zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”.    

Każda klasa wspólnie z wychowawcą 

przygotowała prezentację poświęconą     

wybranym zagadnieniom związanym                     

ze zdrowiem, a następnie przedstawiła ją 

na jednym z odbywających się codziennie 

apeli. Pierwszego dnia, 20 maja wszyscy 

zostali zapoznani z programem akcji. Po-

tem  obejrzeliśmy występ najmłodszych 

uczniów szkoły – „pięciolatków” i „sze-

ściolatków”, którzy swym śpiewem i we-

sołymi wierszykami udowodnili, że „ruch 

to zdrowie”. Nad popisami maluchów  

pilnie czuwały wychowawczynie – p. Ju-

dyta Burchacz  i p. Ewa Naczk. 

 

21 maja uczniowie klasy II opowiadali                       

o kulturze osobistej.  

 

Mali aktorzy przygotowani przez p. Justy-

nę Nowicką przedstawili kilka scenek,               

w których pokazali, że najważniejsza jest 

uprzejmość, wzajemna pomoc, współpra-

ca, umiejętność wybaczania  i  uśmiech             

na co dzień. 

Następnie uczniowie klasy V pod opieką          

p. Katarzyny Laskowskiej w humorystycz-

ny sposób zaprezentowali sześć najważ-

niejszych zasad służących zachowaniu 

bezpieczeństwa na drodze. 



 

22 maja odbyło się spotkanie ze szkolną 

pielęgniarką, Panią Ireną Browarczyk. 

Nasz gość przeprowadził pogadankę                 

na temat higieny. 

 

Następnie Pani Dyrektor w imieniu całej 

społeczności szkolnej podziękowała Pani 

Irenie Browarczyk za wprowadzenie                   

w tajniki zdrowego stylu życia, owocną 

współpracę ze szkołą oraz trud włożony                

w opiekę medyczną.  

 

 

Kolejnym punktem programu było przed-

stawienie pt. „W krzywym zwierciadle: 

Dbamy o zdrowie!”, w którym wystąpili 

aktorzy z  klasy V przygotowani przez                

p. Iwonę Białas-Rychlak. 

23 maja uczniowie z klasy III pod opieką 

p. Krystyny Lehmann – Gostomskiej 

omówili najważniejsze zasady zdrowego 

odżywiania, a następnie poczęstowali pu-

bliczność własnoręcznie przygotowanymi 

kanapkami w dwóch wersjach: na słodko            

i na słono. 

 

Potem obejrzeliśmy prezentację multime-

dialną pod hasłem „Uzależnieniom mówi-

my: NIE!” przygotowaną przez uczniów             

z klasy VI wraz z wychowawczynią                   

p.  Jolantą Uhlenberg.   

 

24 maja klasa I pod opieką p. Tomasza 

Piotrowicza, we współpracy z p. Wojcie-

chem Krause przygotowała szkolenie            

dotyczące udzielania pierwszej pomocy. 



 

Ostatniego dnia, 27 maja uczniowie z kla-

sy IV pod opieką p. Piotra Tuska zaprezen-

towali kilka scenek, w  których przedstawi-

li pozytywne nawyki higieniczne. 

 

Podczas imprezy panowała wspaniała            

atmosfera, integrująca całą społeczność 

szkolną. 

 

Występ dla rodziców 

22 maja uczniowie naszej szkoły mieli 

możliwość zaprezentowania rodzicom 

swoich talentów. Najpierw wystąpił 

szkolny teatrzyk „Kopciuszek” pod 

kierunkiem p. Jolanty Uhlenberg, który 

przedstawił spektakl pt. „Bajki inaczej”. 

 

 

Następnie uczniowie klasy V pokazali 

swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć 

związanych z Projektem Morskim,                     

w którym biorą udział. 

 

 

Spływ kajakowy 

 



31 maja grupa uczniów klas IV – VI                   

z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 

uczestniczyła w spływie kajakowym 

zorganizowanym przez firmę „SPŁYWY 

KAJAKOWE - WIOSŁO” z Kębłowa.  

 

Dla większości uczniów było to pierwsze 

spotkanie z tą formą aktywnego 

wypoczynku, dlatego na początku 

prawidłowe wiosłowanie sprawiało wiele 

trudności. Jednak po jakimś czasie dzieci 

nabrały wprawy i z zadowolonymi minami 

dopłynęły do brzegu. Tam czekały na nich: 

ciepła zupka, ognisko i słodki poczęstunek. 

 

To była naprawdę niesamowita przygoda!                 

Dzieci wróciły do domu we wspaniałym 

humorze, z uśmiechem na twarzy                        

i cudownymi wspomnieniami. To był 

dzień pełen wrażeń!  

 

Dzień Dziecka 

3 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy 

Dzień Dziecka. Najpierw obejrzeliśmy 

przedstawienie przygotowane przez 

szkolny teatrzyk „Kopciuszek”                         

pod kierunkiem p. Jolanty Uhlenberg.                  

Potem p. Krystyna Lehmann - Gostomska 

poprowadziła różne gry i zabawy. 

 

Ostatnim punktem programu było 

Karaoke, podczas którego uczniowie 

prezentowali swój talent wokalny  

 

 

Wycieczka do Gniewina, 

Rozewia i Jastrzębiej Góry 

17 czerwca odbyła się wycieczka szkolna 

do Gniewina, Rozewia i Jastrzębiej Góry. 



Najpierw odwiedziliśmy Kompleks Tury-

styczno-Rekreacyjny „Kaszubskie-Oko”  

w Gniewinie. Tam z wieży widokowej 

podziwialiśmy piękno kaszubskiego krajo-

brazu.  

 

Potem przyszedł czas na odrobinę zaba-

wy 

 

Kolejnym punktem programu było zwie-

dzanie latarni morskiej w Rozewiu.  

 

 

Następnie  wybraliśmy się na plażę do Ja-

strzębiej Góry.  

 

Mimo dość silnego wiatru bawiliśmy się 

wspaniale… 

 

Na koniec odwieźliśmy uczniów klasy VI 

na biwak do Tupadłów. 

 

To był dzień pełen wrażeń  

Monika Barzowska i Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ 

JĘZYKA KASZUBSKIEGO – 

PANIĄ IRENĄ PUZDROWSKĄ 

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani                

w zawodzie nauczyciela? 

Pani Puzdrowska (P.P).: W zawodzie na-

uczyciela  pracuję od 1974 r. 

R.: Dlaczego została Pani 

nauczycielką, a nie wybrała 

Pani innego zawodu? 

P.P.: Chyba odziedziczyłam 

to po dziadku i ojcu. Oni 

również byli nauczycielami. 

R.: Kiedy zrodziło się                   

w Pani zainteresowanie 

kaszubszczyzną? 

P.P.: Od kiedy tylko pamię-

tam, ponieważ moi dziad-

kowie byli rodowitymi          

Kaszubami. W naszej rodzi-

nie cały czas mówiło się po kaszubsku. 

R.: Z lekcjami języka kaszubskiego wiążą 

się również wyjazdy. Jakie miejsca na Ka-

szubach chciałaby Pani pokazać młodym 

ludziom? 

P.P.: Takich miejsc jest bardzo dużo, mię-

dzy innymi Wdzydze, Puck, Władysła-

wowo, Sianowo, Swarzewo. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi                     

w swojej pracy? 

P.P.: Szczerze -  nie lubię sprawdzać 

sprawdzianów. 

 RP.: Co najbardziej odpowiada Pani                  

w swojej pracy? 

P.P.: Krótko – po prostu lubię swoją pracę. 

R.: . Jakie są cechy dobrego nauczyciela? 

P.P.: Według mnie ważna jest komunika-

tywność, otwartość, rzetelność. 

R.: Czy pamięta Pani swoją szkołę pod-

stawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 

P.P.: Pamiętam. Moja szko-

ła była podobna do naszej.   

Z tą może różnicą, że uczyło 

w niej trzech nauczycieli. 

R.: Jakie przedmioty Pani 

lubiła najbardziej? 

P.P.: Wychowanie fizyczne, 

dlatego skończyłam studia  

o tym kierunku. 

R.:Czym się Pani interesuje,                                                   

poza nauczaniem? 

P.P.: Czytaniem książek, 

sportem, pracą w ogródku, no i oczywiście 

zbieraniem grzybów. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.P.: Nic. Podoba mi się wszystko, no mo-

że z małym wyjątkiem – mogłaby być ciut 

większa (o jedną salę). 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.P.: Pewną radę: żeby osiągnąć swój cel 

w życiu, trzeba od siebie wymagać i być 

konsekwentnym. 

 



R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.P.: Dziękuję za rozmowę. 

Weronika Pupacz 

 

      Było  sobie sześć przyjaciółek - kucy-

ków: Tiara, Saga, Kreda, Rosa, Odela, Be-

lisa. Razem przeżywały różne przygody. 

Wszystkie pisały listy do Księżniczki Ce-

lestii. 

      Pewnego ranka, kiedy Saga wyszła               

z domu, spotkała córkę  pani burmistrz - 

Septimę. Wyglądała na bardzo szczęśliwą.             

- Cześć, Saga – zaczęła.                                                  

- Cześć, Septima, co słychać? – spytała.                   

- Jestem uczennicą księżniczki - dzisiaj 

przyszły wyniki pierwszego testu! -

odpowiedziała                                                             

-To stąd ten uśmiech...                                                   

-Tak... - zamyśliła się - właśnie szłam do 

Ciebie, żeby spytać, czy mogłabyś mnie 

troszkę poduczyć do drugiego testu.                  

- Z chęcią, ale trzeba zacząć już teraz -

powiedziała Saga - zapraszam do mnie.  

      Tymczasem Kreda przygotowywała się 

do innego rodzaju testu. Chciała wstąpić 

do " Super Pegazów", czyli najlepszych 

pegazów w Kerastii (w kraju, w którym 

mieszkała).                                                                      

- Kreda -usłyszała swoje imię -tracisz mój 

cenny czas...zaczynaj!!!- krzyczała trener-

ka.                                                                

-Dobrze – odpowiedziała.                                          

- Musisz zrobić dwa kółka wokół pola, 

wyminąć "słupki" z chmur  i bezpiecznie 

wylądować, pikując w dół  - tłumaczyła 

trenerka.                                                                           

- Mhm... -starała się zapamiętać Kreda.                            

I... poleciała.                                                                  

- Jeden, dwa, pikuje... - wyliczała trenerka.      

I nagle buch!!!                                                  

-Ponaddźwiękowe  "bum"!? Przecież to 

niemożliwe!                                                             

Ponaddźwiękowe" bum" było czymś tak 

niesamowitym, że nawet "Super Pegazy" 

nie potrafiły tego dokonać. Polegało ono 

na wymijaniu "słupków" z chmur, wzlaty-

wania na dużą wysokość i następnie piko-

waniu w dół. Jeśli jakiś kucyk wytrzymał 

tak parę sekund, przekraczał barierę 

dźwięku. Od miejsca przekroczenia roz-

chodziło się tęczowe kółko.                                                              

- Jesteś w drużynie!!!- krzyknęła trenerka.                     

Potem wszyscy poszli odpocząć. 

 

       Natomiast Belisa spokojnie spacero-

wała po  łące. Nagle usłyszała pisk zwie-

rzęcia. Szybko tam pobiegła i schowała się 

za krzakami. Jakiś kucyk kopał biednego 

króliczka.                                                                     

- Hej, co robisz ?! Zwierząt się nie ko-

pie!!!- krzyknęła Belisa.                                                           

-I? – zapytała.                                                               

-To go boli? A jakby ciebie ktoś kopał? -

coraz bardziej denerwowała się Belisa.             

- Yyy...- z zakłopotaniem odpowiedziała 

klacz.                                                                           

- No właśnie - uspokoiła się Belisa.                          

- Przepraszam- chciała iść przeprosić kró-

liczka.                                                                        

– Hej, czekaj! - zatrzymała ją Belisa. - Nie 

masz znaczka?                                                        

Zawstydziła się.                                                             

- Nie mam...a jestem w Twoim wieku - 

odpowiedziała klacz.                                                    

-Czekaj, skąd wiesz ile mam lat? -zapytała.                                                                               

-To się widzi. Masz mniej więcej półtora 



roku prawda?- spytała klacz.                                          

-Tak - powiedziała Belisa.                                            

- Ja mam na imię  Naomi.                                          

- Ja, Belisa - odpowiedziała zgodnie                              

z  prawdą.                                                                         

- Dobrze, idę przeprosić króliczka. Nie 

wiem, co we mnie wstąpiło - powiedziała 

Naomi.                                                                      

- Króliczku! Przepraszam. Nie chciałam -

uśmiechnęła się.                                                        

Królik też się uśmiechnął.                                 

– Czekaj, co to?- Belisa wskazała na jej 

bok.                                                                               

- Znaczek? To naprawdę znaczek? Tak,  

tak, tak!!!-była bardzo uszczęśliwiona.                         

- On przedstawia królika - powiedziała 

Belisa.                                                                            

-O!!!                                                                                 

-Zapraszam do mnie, mam pełno królików- 

zaproponowała.  

      Natomiast u Rosy wszystko grało. Do 

momentu, kiedy do jej zakładu krawiec-

kiego nie weszła Koret Pars (największa 

projektantka mody w Kerastii).                                     

-Dzień dobry, młoda damo – powiedziała.                

-D..dzień ddobry...- wyjąkała Rosa.                              

- Czy mogłaby pani uszyć dla mnie su-

kienkę na galę? – spytała.                                                

-Dobrze zaproponowałabym pani taką su-

kienkę.                                                                           

Po czym pokazała swoją nową  sukienkę, 

całą w diamentach.                                                        

- Piękna!!!Sama ją uszyłaś? Poproszę sie-

dem - powiedziała Koret.                                           

- Co?!Siedem? W życiu tego nie zrobię - 

odetchnęła głęboko. - Uspokój się-

powiedziała do siebie.                                                   

–Dobrze, więc widzimy się za miesiąc. 

Dobrze?                                                           

-Dobrze- odpowiedziała Rosa i zabrała się 

do pracy. 

      Do pracy musiała zabrać się też Odela, 

ponieważ jabłonie tak obrodziły, że nie 

było na co czekać.                                                       

-Makintosz? - spytała Odela swojego brata.    

-Tak?                                                                        

- Czy jabłka ze wschodniej części już ze-

brane?                                                                             

-Tak- odpowiedział.                                                          

-Dobrze, teraz przejdziemy na część za-

chodnią - oznajmiła Odela.                                               

-Ach...dużo tego jeszcze? - spytała Szeri 

(młodsza siostra Odeli).                                                         

- Jeszcze około sto pięćdziesiąt jabłoni-

odparła.                                                                  

- Ach...- westchnęła. 

       Wręcz przeciwnie było u Tiary. Space-

rowała sobie ulicą i właśnie szła do "Cu-

krowego Kącika", gdy nagle zadzwonił jej 

telefon.                                                                          

-Halo?- spytała.                                                             

- Dzień dobry, jestem burmistrzem mia-

steczka Tyseron. Czy dodzwoniłam się do 

Tiary Burn?                                                                  

-Tak to ja! – odpowiedziała.                                                   

-Dzwonię  w bardzo pilnej sprawie. Kucy-

ki w moim miasteczku są bardzo  po-

chmurne.  Czy mogłabyś przyjechać naj-

bliższym pociągiem?                                                 

- Oczywiście, przecież moje przeznaczenie 

to rozśmieszanie kucyków!                                        

Spakowała się  i poszła na peron w ocze-

kiwaniu na pociąg.                                                   

       Wracamy do Sagi, która daremnie 

próbowała nauczyć czegoś Septimę.                                               

-Dobra, jeszcze raz. Co zrobić,  kiedy 

chcesz, żeby komuś wyrosły wąsy?                                

-Yyy...                                                                            

-Użyć zaklęcia numer...                                               

- Cz...sz...                                                                     

-Ach! Piętnaście!!!Użyć zaklęcia piętna-

stego!!!- denerwowała się Saga.                                        

-Może ja pójdę już do domu - zapropono-

wała Septima.                                                                

-Dobrze.                                                                        

–No, to pa.                                                                     

- Pa -pożegnała się Saga. 

 



    Kredzie też nie szło dobrze. Niedługo 

były zawody, a ona musiała się przygoto-

wać.                                                                                           

- Kreda!!! W lewo! W lewo!                                    

Wylądowała.                                                                  

- Przecież staram się, jak mogę! –

odpowiedziała.                                                                     

– No, ale starasz się za mało!- darła się 

trenerka                                                                              

-Wiecie co?- spytał  jeden z "Super Pega-

zów".                                                                             

-Co? - spytali wszyscy.                                                   

-Nie kłóćmy się, tylko ćwiczmy! –

odpowiedział.                                                                 

- A wiecie,  co ja wiem?- spytała z wyrzu-

tem Kreda.                                                                    

-Co?- spytała reszta.                                                        

-Mam was serdecznie dość!- odpowiedzia-

ła Kreda. - Rezygnuję! 

    Tak samo u Belisy. Naomi była okrutna 

dla zwierząt.                                                                

-Hej! Naomi przestań!- denerwowała się  

Belisa.                                                                       

-Bo co mi zrobisz? – odpowiedziała.                          

-Czekaj! Co to? To nie znaczek! To tylko 

kawałek wełny uformowany w królika                         

i kawałek guzika! - stwierdziła Belisa.                      

-Co? Czyli to nie znaczek?                                      

Belisa odgarnęła wełnę.                                              

-A to nie znaczek? – spytała.                                          

–Tak, to znaczek w kształcie ognia! -

powiedziała Naomi.                                                      

–No, bo masz ognisty charakter!                                                     

-Nie!- syknęła. - Zresztą już idę!                                                     

I wybiegła. 

    Rosa starała się jak mogła, całymi dnia-

mi ciężko pracowała, żeby zrobić suknie.                                                                               

- Zostały dwa dni! Muszę zrobić jeszcze 

jedną suknię!                                                                       

Ding dong!                                                                                  

-Proszę!- powiedziała Rosa.                                         

-To ja! Gala została przełożona na dziś! 

Muszę mieć sukienkę na teraz! - powie-

działa Koren Paris.                                                     

Chociaż Koren przymierzała wszystkie 

sukienki, żadna na nią nie pasowała.                          

-Za duża, za mała, za szerokie rękawy...                      

-Bardzo się starałam, ale się nie udało...-

tłumaczyła Rosa.                                               

- Dobrze, wyciągnę coś z mojej szafy -

odpowiedziała Koren.                                                   

-Do widzenia - powiedziała z wielką gulą 

w gardle.                                                                           

-Chyba raczej nie - syknęła Koren.                         

Wtedy Rosa się rozpłakała. 

      Odela też prawie się rozpłakała, bo 

zostało jeszcze dwadzieścia  jabłoni.                         

–Idź, my z Szeri to zrobimy- zaproponował 

Makintosz.                                                                        

-Nie, naprawdę nie trzeba - odparła Odela.             

-Idź, idź.                                                                        

-No dobrze – uległa.                                                  

Poszła do "Cukrowego Kącika" 

    Tiara dojechała na miejsce. Kucyki na-

prawdę były smutne.                                                                         

-Hej kucyki! Jestem Tiara! Patrzcie na 

mnie!  - założyła swoje śmieszne okulary. 

Jednak nikt nawet na nią nie spojrzał. 

Wróciła do pociągu. Chciała pojechać              

do "Cukrowego Kącika". W końcu doje-

chała. Weszła tam i spotkała Odelę.                                   

-Cześć!- wykrzyknęły obie.                               

-Idziemy po resztę?- zaproponowała Tiara. 

     Kiedy były już wszystkie razem, Saga 

powiedziała, by napisały list do księżnicz-

ki. Brzmiał tak: 

          Droga księżniczko Celestio! 

         Dziś nauczyłyśmy się czegoś bardzo 

ważnego. Bez pomocy przyjaciół nic nie 

zdziałamy. Warto być razem w trudnych 

chwilach. Bardzo starałyśmy się zdziałać 

coś osobno, ale się nie udało. Gdyby nie 

było przyjaciela, nie byłoby nas. 

                                   Z poważaniem               

Twoje poddane 

                     
Marta Lesner 



 

Nareszcie nadeszła najbardziej                

wyczekiwana przez wszystkich                         

pora roku – LATO,  a wraz z nią – 

WAKACJE  

Oto najmodniejsze tego lata                    

wzory i kolory: 

        NEONY 

 

                  KWIATY 

 

        ZWIERZĘTA 

 

 

PASKI 

 

PASTELE 

  

 

 

 

 

 

 

Zatem tego lata bawmy się                               

wzorami  i kolorami !!! 

 

Z.R. 



 

HOLLY WEBB 

MAGIC MOLLY. NIEŚMIAŁY              
PROSIACZEK 

Molly uwielbia zwierzaki i w przyszłości chce 
zostać weterynarzem, tak jak jej tata. Molly 
jednak ma szczególny dar – potrafi rozmawiać 
ze zwierzątkami! 

 

Podczas wizyty w miejscowym małym zoo, 
Molly spotyka małego, samotnego prosiaczka. 
Czy magia Molly pomoże mu przezwyciężyć 
nieśmiałość? 

GRZEGORZ KASDEPKE 

NIESFORNY ALFABET 

Czy poznając alfabet można dobrze się bawić? 
Oj, można, można... Kto nie wierzy, niech zaj-
rzy do tej książki.  

 

Oto zbiór króciutkich opowiadań, które pomo-
gą najmłodszym poznać wszystkie litery alfa-
betu. Poznać i polubić, bo jak tu nie czuć sym-

patii do fakira Franciszka czy gąski Gosi, praw-
da? Miłej zabawy! 

JOANNA OLECH 

TADEK I SPÓŁKA 

Tadek Damradek, Natalka Pytalka, Romek 
Wiadomek, Tereska Bezpieska czy Franek Ty-
ranek… 

 

Joannie Olech udało się zgromadzić iście do-
borową gromadkę! Na szczęście to urwisy nie 
tylko urocze, ale i niezwykle rezolutne. 

JEFF KINNEY 

DZIENNIK CWANIACZKA 

Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Do-
skonale wie o tym Greg Heffley, rzucony przez 
los do gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze 
dzielą korytarze z dzieciakami, które są wyż-
sze, wredniejsze i już się golą.  

 

Zmagania ze szkolną rzeczywistością opisuje                  
w prowadzonym przez siebie dzienniku,                     
w którym pojawiają się i takie wpisy: Chciał-
bym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem gim-
nazjum to najgłupszy pomysł na świecie. 

Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, 
nie tylko w szkole... 



Andrzej Maleszko 

MAGICZNE DRZEWO 

Jest to doskonale i nowocześnie opowiedziana 
historia o trójce współczesnych polskich dzieci, 
które muszą pokonać mnóstwo trudności, by 
odzyskać miłość rodziców pochłoniętych zara-
bianiem pieniędzy.  

 

W los Kukiego, Tosi i Filipa mocno wplata się 
świat magii w postaci czerwonego krzesła, 
które zostało zrobione z Magicznego Drzewa             
i posiada niezwykłe właściwości. Niesamowicie 
intensywna akcja i świetne tempo narracji 
powodują, że książkę czyta się jednych tchem. 

KATARZYNA KOTOWSKA 

JEŻ 

"Jeż" to książka o chłopcu, który w wieku 
dwóch lat trafił z domu dziecka do adopcyj-
nych  rodziców.  

 

Na początku było trudno - to chłopiec jest 
tytułowym jeżem, który musi się uczyć życia             
w nowym otoczeniu. Nie jest też łatwo rodzi-
com - muszą swojego synka oswajać jak dzikie 
zwierzątko, co dzięki ich miłości i wytrwałości 
w końcu się udaje. 

 

Barbara Gawryluk 

BALTIC                                                
PIES, KTÓRY PŁYNĄŁ NA KRZE 

Poznajcie Baltica i pana Adama Buczyńskiego, 
który go uratował. Ta opowieść oparta  jest  
na prawdziwych zdarzeniach.  

 

Psa, który płynął Wisłą na kawałku kry, obser-
wował cały świat. Książka Barbary Gawryluk to 
wzruszająca historia o jego losach. To również 
opowiadanie o rodzącej się w najtrudniejszych 
warunkach miłości między psem a człowie-
kiem. 

ŁUKASZ WIERZBICKI 

AFRYKA KAZIKA 

Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie 
reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach 
trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę               
na rowerze.  

 

Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mro-
żące krew w żyłach, a niekiedy zabawne przy-
gody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą 
poznać młodemu czytelnikowi tego niezwy-
kłego podróżnika. 

Weronika Pupacz i Z.R. 



 

Oto kilka najpopularniejszych               

ras psów w Polsce: 

1. OWCZAREK NIEMIECKI 

 

Niezwykle inteligentny pies. Wierny                   

i oddany właścicielowi. Bywa bardzo 

agresywny. Jest nieufny w stosunku                 

do obcych. To doskonały stróż. Ma 

skłonności do dominacji. Lubi aportować.  

2. YORKSHIRE TERRIER 

 

Mały piesek o wyglądzie maskotki. 

Wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jest 

aktywny, skory do zabawy. Może być 

nieufny wobec obcych. Bardzo szczekliwy, 

niezależny i uparty. 

3. LABRADOR RETRIEVER 

Pies żywiołowy, chętny do zabawy. 

Inteligentny, wiecznie pogodny. Raczej 

łagodny, może być dobrym stróżem. 

 

Chętnie aportuje. Przyjazny wobec obcych. 

Potrzebuje bliskiego kontaktu  z człowie-      

kiem. Lubi wodę. Łatwy w szkoleniu. 

4. BERNEŃSKI PIES PASTERSKI 

 

Mocno zbudowany i duży pies. Łagodny            

i przyjazny w stosunku do ludzi. Ostrożny, 

cierpliwy i opiekuńczy. Posiada instynkt 

stróża. Potrzebuje sporo ruchu. 

5. SZNAUCER MINIATUROWY 

 

 

Aktywny i czujny pies. Bardzo inteligent-

ny, łatwy w szkoleniu. Dość szczekliwy. 

Lubi dominować. Dobry stróż. 

Z.R. 



 

      Wakacje to nie tylko okazja              

do błogiego leniuchowania, ale także 

wspaniały czas  na uprawianie spor-

tu.   

      Przedstawiamy zatem kilka pro-

pozycji aktywnego wypoczynku: 
 

PŁYWANIE 

 Uprawianie tej dyscypliny sportu niesie 

wiele korzyści dla naszego organizmu: 

świetnie działa na serce, wzmacnia kręgo-

słup i mięśnie, poprawia kondycję, rzeźbi 

sylwetkę. Nawet  osoby, które maja pro-

blemy ze zdrowiem mogą pływać i ćwi-

czyć w wodzie.  

 

Pływanie sprawia również dużo frajdy, jest 

więc połączeniem przyjemnego z poży-

tecznym  

JAZDA KONNA 

Jeździectwo to coś więcej niż zwyczajny 

sport, gdyż wiąże się z obcowaniem                 

ze wspaniałym zwierzęciem, jakim bez 

wątpienia jest koń. O tej dyscyplinie pisali-

śmy też w poprzednim numerze „Echa”. 

Jazda konna wpływa pozytywnie zarówno 

na nasze ciało, jak i ducha. Wykształca 

prawidłową postawę ciała,  rozluźnia i roz-

ciąga mięśnie. Dostarcza  też wielu prze-

żyć i emocji. 

KAJAKARSTWO 

To kolejny sport wiążący się z wieloma 

korzyściami. Po pierwsze angażuje do pra-

cy większość mięśni i dzięki temu wzmac-

nia je. Dobrze wpływa również na nasz 

układ oddechowy i krwionośny. Poza tym 

podczas spływów kajakowych możemy 

podziwiać piękne widoki, zwiedzać krajo-

brazy wzdłuż rzek, które nie są dostępne 

dla turystów od strony lądu.  

 

Kajakarstwo łączy więc doskonały trening                   

z relaksującym wypoczynkiem nad wodą. 

ROLKI  I ROWER 

Jazda na rolkach lub rowerze to świetny 

relaks dla każdego. Wpływa też pozytyw-

nie na nasze zdrowie. Pomaga zadbać                 

o zgrabną sylwetkę, dobrą kondycję                        

i zdrowy wygląd.  

Sprzyja również roz-

wojowi wszystkich 

grup mięśni, wyrabia 

równowagę i uczy 

koncentracji. Poza 

tym to znakomity 

sposób przemiesz-

czania się, szybszy od 

butów i tańszy niż 

samochód  

 

 

                                                 

Z.R. 

 

Zatem zamiast wy-

grzewać się cały dzień 

w ciepłych promie-

niach lub siedzieć 

przed ekranem kom-

putera czy telewizora 

zrób coś dobrego              

dla swojego ciała:      

zafunduj mu  trochę 

ruchu!!! 



 

 

 

 

KrzyŻówkA 

 

 

1. Miesiące letnie, wolne od zajęć szkolnych. 

2. Wędrówka piesza, wyjazd, podróż w celach krajoznawczych, turystycznych. 

3. Piaszczysty lub żwirowy teren, pozbawiony roślinności, nisko położony nad brzegiem 

morza. 

4. … Bałtyckie lub Śródziemne. 

5. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Ojca. 

6. Wszelkie czynności (np. ćwiczenia, gry), które bawią, cieszą i pozwalają przyjemnie 

spędzać czas. 

7. „ …dla ochłody” 

8. Przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu                                                                 

w celach rekreacyjnych, sportowych, naukowych. 

9. Kąpiesz się w nim latem, na dworze. 

10. Wkładasz je do wazonu. 

                        

Monika Barzowska
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda


 

Jak zamierzasz spędzić 

wakacje? 

 
- Zamierzam pojechać na obóz konny,                  

a potem spędzić czas z rodziną. 

Marta Lesner  

- Chcę jechać do mojej cioci, zaprosić ko-

leżankę. 

Paulina Bergman 

- Planuję wyjechać do chrzestnych, spędzić 

czas nad morzem. 

Weronika Pupacz 

- Zamierzam jechać do cioci, siostry,                  

a potem wrócić do domu. W każdą nie-

dzielę o godzinie 14.00 będę grała w piłkę 

nożną. Będę denerwować innych. 

Klaudia Wenta 

- W niedziele, jeśli dopisze pogoda, będę 

jeździł konno. 

Łukasz Rompca 

- Zamierzam wyjechać do mojej cioci                    

do Berlina.       

                              Kinga Kreft 

- Planuję wyjechać do cioci, pojechać               

nad morze i poświęcić czas rodzinie. 

Angelika Brzeska 

- Chciałbym pojechać w góry, pojeździć 

skuterem śnieżnym, wybrać się na plażę, 

do babci, wyjechać do Afryki i do Hiszpa-

nii... 

Adam Rompca 

- Pojadę do Aquaparku, będę spędzać czas 

z rodziną, spotkam się z koleżankami. 

Anna Haza 

- Chciałabym pojechać do babci do Łebna. 

Aneta Nowicka 

- Wolny czas będę spędzać z przyjaciółmi. 

Od czasu do czasu odwiedzę najbliższych. 

Chciałabym też pojechać nad morze. 

Julia Wojewska 

- Na plaży i u babci.               

Zuzanna Rychlak 

- W czasie wakacji chciałbym pojechać             

do wujka do Będargowa, a także z ciocią 

Haliną wyjechać do Hiszpanii. 

Filip Wojewski 

- Będę w domu, może pojadę do brata. 

Olaf Konkol 

- Na plaży.                              

  Martyna Miotk 

- Będę dobrze się bawić i odwiedzać przy-

jaciół. 

Mariusz Haza 

- W czasie wakacji chciałabym pojechać 

na jakąś ciekawą wycieczkę. 

Weronika Rychlak 

 

 

 

                                                                                                    

Monika Barzowska 



 

 

Blondynka i brunetka oglądają program,              

w którym człowiek skacze na bungee.                 

– Zaraz skoczy – mówi brunetka.                             

– Nie skoczy – odzywa się blondynka.          

– Założę się, że skoczy – mówi brunetka.  

Człowiek skoczył.                                                       

– Widzisz, wygrałam – śmieje się                       

brunetka. – Ja ten program                               

oglądałam wczoraj.                                                                      

– Ja też – odpowiada blondynka – ale                 

myślałam, że dzisiaj nie skoczy. 

*** 

Blondynki czytają gazetę.                                        

– Wiesz, że w Ameryce co trzy minuty jest 

potrącana jedna kobieta? – mówi pierwsza.                    

– Biedaczka, ale się na nią uwzięli. 

*** 

Rozmawiają koledzy:                                              

-Wiesz – mówi jeden – czasami bierze 

mnie taka ochota na naukę…                                       

- I co wtedy robisz?                                     

- Czekam, aż mi przejdzie. 

*** 

Biedronka do stonogi:                                            

- Czemu nie byłaś w tym                                     

roku na lodowisku?                                                 

- Bo zanim założyłam łyżwy,                              

nadeszła wiosna… 

***         

Jaś od progu woła wesoło do mamy:                    

- Mamo, dziś jako jedyny z klasy                       

odpowiedziałem na pytanie pani!                                   

- A jakie było to pytanie?                                   

- Kto nie zrobił zadania? 

*** 

Na przejściu granicznym.                                      

– Proszę otworzyć walizkę.                                    

– Ale ja nie mam walizki.                                     

– Nic na to nie poradzę, przepis to przepis. 

*** 

- Jak się czuje pacjent spod siódemki? – 

pyta lekarz pielęgniarkę.                                     

– Lepiej, dziś rano zaczął mówić.                            

– No i co powiedział?                                     

- Że czuje się znacznie gorzej… 

*** 

- Jasiu, kiedy używamy wielkich liter?            

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

*** 

Do baru wchodzi koń. Zamawia kawę, 

wypija, płaci i wychodzi.                                         

- To niesamowite! – mówi do barmana 

mężczyzna siedzący przy barze.                           

– Rzeczywiście – odpowiada barman. – 

Zwykle bierze herbatę. 

*** 

Lekarz do pacjentki:                                               

- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu 

na świeżym powietrzu i bardzo proszę 

ubierać się ciepło.                                         

– Co ci powiedział lekarz? – pyta mąż po 

powrocie żony do domu.                                        

– Że najpierw mam pojechać na tydzień na 

Bermudy, a potem na narty w Alpy. A …            

i upierał się jeszcze, żebyś mi kupił futro. 

Paulina Bergman 



 

Oto kolejny przepis                                     

na słodkie co nieco….  

SERNIK – ROSA 

1. Ciasto 

Składniki: 

 2 jajka 

 0,5 szklanki cukru 

 0,5 kostki margaryny                            

( roztopionej ) 

 2 szklanki mąki tortowej 

 2 płaskie łyżeczki proszku                         

do pieczenia 

Sposób przygotowania: 

 Wszystkie składniki zagnieść. 

 Wyłożyć ciasto na wysmarowaną 

tłuszczem i wyłożoną papierem 

blachę. 

 

2. Masa serowa: 

Składniki: 

 2 jajka 

 4 żółtka 

 1 szklanka cukru 

 1 kg twarogu ( zmielonego ) 

 2 budynie śmietankowe 

 2 paczki cukru waniliowego 

 2 szklanki mleka 

 0,5 szklanki oleju 

Sposób przygotowania; 

 Jajka, żółtka i cukier ubić, dodając 

zmielony twaróg. 

 Ubijając, dodać budynie i cukier 

waniliowy. 

 Wlać mleko i olej. 

 Wszystko dokładnie ubić i wylać 

na ciasto. 

 Piec 50 minut w 180
0
C. 

 

3. Piana: 

Składniki: 

 4 białka 

 0,5 szklanki cukru pudru 

Sposób przygotowania: 

 Ubić pianę z białek, dodając powoli 

cukier puder. 

 5 minut przed końcem pieczenia 

sernika wyjąć go z piekarnika i wy-

łożyć na wierzch ubitą pianę. 

 Piec jeszcze przez 15 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMACZNEGO  

 

 

Paulina Bergman



 

Jednym z najbardziej magicznych miast             

w Polsce jest bez wątpienia Kraków - 

dawna stolica państwa polskiego o nie-

zwykle bogatej historii. Warto tu przyje-

chać, aby poczuć wyjątkową atmosferę 

tego miejsca i zakochać się w nim                       

od pierwszego wejrzenia. 

Oto kilka podpowiedzi, co warto zobaczyć 

w tym mieście. 

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU 

Leży na Wzgórzu Wawelskim przy lewym 

brzegu Wisły. Ta siedziba wielu władców 

znalazła się na Liście Światowego Dzie-

dzictwa Kulturowego UNESCO. Warto 

także zajrzeć do Smoczej Jamy, w której 

niegdyś podobno żył smok. 

 

KATEDRA NA WAWELU 

To najważniejszy kościół w Krakowie, 

miejsce pochówku wielu królów Polski 

(m.in. królowie Stefan Batory, Władysław 

IV Waza, Zygmunt II August, August II 

Mocny, Zygmunt III Waza czy Jan Kazi-

mierz Waza.), biskupów oraz znanych                

i wybitnych osób, jak Adam Mickiewicz 

czy Julisz Słowacki. W centralnym punk-

cie katedry znajduje się relikwiarz                  

ze szczątkami św. Stanisława. 

 

SUKIENNICE 

W przeszłości spełniały funkcje handlowe   

i nie inaczej jest dzisiaj. Znajdują się tutaj 

stragany z biżuterią, rękodziełem i pamiąt-

kami. Piętro Sukiennic zajmują wystawy 

Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX 

wieku. 

 

KOŚCIÓŁ MARIACKI 

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych ko-

ściołów w Polsce. Z daleka widać dwie 

różniące się od siebie wieże, których bu-

dowę opisuje ciekawa legenda. We wnę-

trzu odnajdziemy wspaniały ołtarz dzieła 

Wita Stwosza ukazujący Matkę Boską                 

w otoczeniu apostołów oraz Wniebowzię-

cie. Dwa ruchome skrzydła ołtarza prezen-

tują sceny z życia Chrystusa i Marii. Ca-

łość wykonana w drewnie dębowym, które 

ma obecnie ponad 1000 lat! 

 

Źródło: http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa 

Z.R. 

http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa


BEZPIECZNE WAKACJE!!! 

Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,                                                                                                

wspaniałego wypoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć                                                                          

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły! 

Zespół Redakcyjny  

1. Nad wodą przebywaj                   

   tylko w towarzystwie              
   osoby dorosłej! 

2. Kąp się tylko w bez-   

   piecznych miejscach, nie      
   skacz na główkę do wody! 

3. Nie przebywaj zbyt   
długo na terenie mocno na-

słonecznionym, w upalne 

dni noś nakrycie głowy!  

4. W lesie nie rozpalaj    
ognisk, nie zbieraj grzy-

bów, których nie znasz, 

   nie jedz nieznanych jagód! 

5. Nie zbliżaj się do ma-   

   szyn rolniczych, w pracach    

   gospodarskich pomagaj     
   tylko pod opieką osób    

   dorosłych!                                      

   6.   Zawsze informuj rodzi-   
ców i opiekunów dokąd 

idziesz, nigdy nie oddalaj 

   się samowolnie bez ich     
   pozwolenia! 

  7.Nie nawiązuj znajomości   

z obcymi ludźmi, nie 

przyjmuj od nich prezen-
tów (słodyczy, zabawek, 

pieniędzy), nie wsiadaj             

do samochodów osób,               
których nie znasz! 

   8.  Zachowaj ostrożność    

   w kontaktach ze zwierzę-   
   tami, unikaj nieznanych    

   zwierząt! 

   9.Pamiętaj numery telefo-  

   nów alarmowych i korzy-  
   staj z nich tylko w razie    

   potrzeby! 

 
 

 

 


