
      Tadeusz Kubiak                    

Święto Kobiet w naszej klasie 

W pierwszej ławce, patrzcie, Zosia. 

       A Marysia w trzeciej. 

  Siedzi godnie, jak przystało 

        dostojnej kobiecie 

 

   Święto, święto i po święcie, 

       ale zawsze przecież 

 nawet w klasie pierwsze miejsce 

      trzeba dać kobiecie. 

 

 Nie pociągaj jej za warkocz. 

    Co? Że on nie w modzie?                              

Nie! Bo jesteś dżentelmenem 

     w święta i na co dzień. 

 

Na spacerze, na wycieczce – 

          czuły jak poeta. 

Przecież Kasia, Basia, Jasia – 

          to mała kobieta. 

 

Bądź rycerski, nie drwij, nie kpij, 

        nie przypinaj łatek. 

Kobiet nie bij nawet kwiatkiem, 

      raczej daj im kwiatek.
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   Patryk Franek             Iwona Białas-Rychlak 

Drodzy Czytelnicy! 

      Z ogromną przyjemnością oddajemy 

w Wasze ręce kolejny w tym roku 

szkolnym numer „Echa”:) 

      Od ostatniego wydania minęło kilka 

miesięcy i mam nadzieję, że zdążyliście 

się już stęsknić:)       

      Za nami ferie zimowe i pora ostro 

zabrać się do pracy, aby na świadectwie 

znalazły się same piątki i szóstki:)             

W wolnej chwili zajrzyjcie do naszego 

pisemka i zobaczcie, co dla Was przy-

gotowaliśmy:)  

       Każdy na pewno znajdzie tu coś      

dla siebie:)                                                                                  

       Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Andrzejkowe czary-mary:) 

27 listopada obchodziliśmy szkolne              

ANDRZEJKI. Samorząd Uczniowski 

wprowadził nas w tajemniczy świat czarów                        

i wróżb:) Nasi SKO-wicze także przepo-

wiadali przyszłość, którą odczytywali                  

z liczb...  

 

Potem odbyła się andrzejkowa dyskoteka, 

na której bawiliśmy się znakomicie:) 

 

 

Zielono mi,                                               

czyli "szalona końcówka":) 

 

30 listopada w naszej szkole ZAZIELE-

NIŁO SIĘ:) Wszystko za sprawą "szalo-

nej końcówki", czyli ostatniego dnia mie-

siąca:)  

 

                                                                   

Piszemy limeryki 

Ośmiu Muszkieterów z wielkim entuzja-

zmem przystąpiło do wykonania pierwsze-

go w tym roku szkolnym zadania w ogól-

nopolskiej grze "Między nami czytelnika-

mi" Gdańskiego Wydawnictwa Oświato-

wego. Najpierw bawiliśmy się rymami,                

z czego powstały dwa całkiem niezłe, na-

szym zdaniem, limeryki. Potem postanowi-

liśmy urządzić sesję fotograficzną i w ten 

sposób stworzyć ilustracje do naszych 

wierszy. To także było świetną zabawą               

i sprawiło wszystkim wiele radości:)   

 

Poezja stała się atrakcyjna! Najlepsze zdję-

cia wykorzystaliśmy podczas  apelu. Przy-

gotowaliśmy gazetkę i zaprezentowaliśmy 

całej społeczności szkolnej efekty naszej  

twórczości. Zarówno uczniom, jak i na-

uczycielom bardzo podobała się ta zabawa 

słowem. Największe wrażenie wywarło              

na nich „stanie na głowie”. Okazuje się 

bowiem, że czytanie można doskonale 

połączyć z aktywnością fizyczną:)  

 

 



Kin-Ball 

Kin-Ball (Omnikin) to kanadyjska gra ze-

społowa, której autorem jest Mario Demes. 

Rozwija ona sprawność fizyczną, refleks, 

ale przede wszystkim umiejętność współ-

pracy w grupie. W grze wykorzystuje się 

dużą, lekką piłkę, którą musi złapać cały 

zespół.  

 

Uczniowie klasy II b na zajęciach sporto-

wych w ramach programu Mały Mistrz 

uczyli się grać w tę mało znaną w Polsce 

grę.                                       (Katarzyna Haza) 

 

 

Bądź widoczny na drodze! 

4 grudnia odbył się apel pod hasłem: 

Bądź widoczny na drodze! Uczniowie 

klasy IV udowodnili, że posiadanie odbla-

sków znacznie poprawia nasze bezpieczeń-

stwo na drodze. Właściwa widoczność 

pieszego daje szansę kierowcy na jego 

odpowiednio wczesne zauważanie, a tym 

samym na uniknięcie wypadku! Każdy 

mógł się o tym przekonać, wsiadając                  

do przygotowanego na potrzeby apelu 

"samochodu":) Wszyscy uczniowie otrzy-

mali odblaski, które od razu przypięli                 

do swoich plecaków:) 

 

ZAPAMIĘTAJ!                                                      

Z odblaskami żyje się dłużej! 

 

Zdrowie na talerzu:) 

Nasi szóstoklasiści pamiętają, że zdrowie 

jest najważniejsze. Dlatego starają się dbać 

o nie jak najlepiej. Najlepszym przykładem 

są ostatnie zajęcia techniczne, podczas 

których szóstoklasiści przygotowali pyszne 

i zdrowe kanapki.  

 



Potem wędrowali po szkole i częstowali 

nimi wszystkich uczniów i nauczycieli.                 

To było pyszne i wartościowe drugie śnia-

danie:) Nie tylko wspaniale smakowało, 

ale i przepięknie wyglądało!  

 

 

Mikołajki z "Mikołajkiem":) 

7 grudnia, w ramach kampanii "Cała Pol-

ska czyta dzieciom", uczniowie klasy IV 

uczestniczyli w zajęciach zatytułowanych 

Mikołajki z "Mikołajkiem":) Słuchali 

fragmentów książek Rene Goscinnego                 

i poznawali przygody Mikołajka oraz jego 

kolegów. Rozwiązywali też zadania                    

na kartach pracy. 

 

Wykonywali ilustracje do fragmentów, 

które ich najbardziej rozśmieszyły, uzupeł-

niali tabelki i redagowali życzenia świą-

teczne dla najbliższych. To była bardzo 

ciekawa lekcja:) 

 

 

"Magiczne słowa" 

9 grudnia gościliśmy aktorów Teatru 

"Horyzont" z Krakowa, którzy wystąpili 

w spektaklu pt. "Magiczne słowa". 

 

Dzięki przedstawieniu uczniowie utrwalili 

sobie trzy magiczne słowa: "proszę", 

"dziękuję", "przepraszam". Usłyszeli też 

przestrogę, aby nie nawiązywać kontaktu   

z nieznajomymi osobami i nic od nich nie 

brać. To był bardzo pouczający spektakl! 

Dziękujemy:) 

 

 

Wizyta w Oddziale PKO                        

Banku Polskiego w Rumi:) 

17 grudnia nasi SKO-wicze odwiedzili 

Oddział PKO Banku Polskiego w Ru-

mi:) Celem wizyty było zapoznanie 

uczniów z działalnością i podstawowymi 

zasadami funkcjonowania tej placówki. 

Dzieci przyglądały się pracy bankowców 

na poszczególnych stanowiskach. Miały 

także możliwość obejrzenia gabinetu dy-

rektora oraz pokoju dla VIP-ów. Po od-

dziale oprowadzał nas sam Pan Dyrektor 

Artur Sokół. Towarzyszyła nam również 

Pani Monika:) 



Pracownicy banku opowiedzieli uczniom  

o swoich obowiązkach i codziennych 

czynnościach. Cierpliwie odpowiadali też 

na wszystkie pytania SKO-wiczów.                   

Na zakończenie na dzieci czekała niespo-

dzianka - słodki poczęstunek w gabinecie 

Pana Dyrektora oraz losowanie upomin-

ku:) Szczęście uśmiechnęło się do Agatki, 

która otrzymała piękny album „Nowy po-

czet władców Polski".  

 

Serdecznie dziękujemy                                       

Panu Dyrektorowi Arturowi Sokołowi 

oraz wszystkim pracownikom                              

Oddziału PKO Banku Polskiego w Rumi 

za miłe i ciepłe przyjęcie,                                           

a także możliwość poszerzenia                                   

naszej wiedzy z zakresu                                     

bankowości i oszczędzania. 

 

 

Seans filmowy w Multikinie:) 

 

17 grudnia grupa uczniów z naszej szkoły 

do Multikina na film pt. "Bella i Seba-

stian 2":) Ta piękna i wzruszająca historia 

o sile miłości poruszyła chyba wszystkich 

widzów, tych młodszych i trochę star-

szych... Muszę przyznać, że sama momen-

tami miałam łzy w oczach... 

 

 

Brawo Agatka!!! 

Miło mi poinformować, że nasza uczenni-

ca Agata Naczk z klasy IV zdobyła I 

miejsce w II edycji wojewódzkiego kon-

kursu "Przemalowujemy dzieła Mistrzów. 

Wiejskie podwórko Tadeusza Makowskie-

go” pod Honorowym Patronatem: Związku 

Nauczycielstwa Polskiego i Radnego Mia-

sta Gdańska Pana Mirosława Zdanowicza. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:) 

 

 



Jasełka w wykonaniu                              

"zerówkowiczów":) 

21 grudnia obejrzeliśmy jasełka w wyko-

naniu naszych "zerówkowiczów":) 

 

Przedstawienie wprowadziło widzów                    

w świąteczny nastrój, a mali aktorzy                   

za swój piękny występ zostali nagrodzeni 

burzą oklasków:) 

 

 

Hej kolęda, kolęda! 

22 grudnia w naszej szkole panowała nie-

samowita, świąteczna atmosfera:) Tego 

dnia, zgodnie z tradycją, odbyła się szkol-

na wigilia. Uroczysty apel rozpoczęła Pani 

Dyrektor, która złożyła wszystkim ser-

deczne życzenia i symbolicznie przełamała 

się opłatkiem z przedstawicielami 

uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  

 

 

 

 

 

Obejrzeliśmy jasełka, które przybliżyły 

nam to, co zdarzyło się w Betlejem. Przy-

pomniały też o niezwykle cennych warto-

ściach, takich jak miłość, przyjaźń, przeba-

czenie czy niesienie pomocy potrzebują-

cym.  

 

Pani Dyrektor przedstawiła też laureatów 

dwóch konkursów wojewódzkich:  Prze-

malowujemy Dzieła Mistrzów „Wiejskie 

podwórko” Tadeusza Makowskiego                  

oraz "Gwiazdka tuż, tuż..." 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy                  

dalszych sukcesów:) 

 

 

http://www.sp27gdansk.pl/com-kunena-emoticon-manager/organizacja-konkursow/2080-przemalowujemy-dziela-mistrzow-wiejskie-podworko-tadeusza-makowskiego-ii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-ze-swietlicy
http://www.sp27gdansk.pl/com-kunena-emoticon-manager/organizacja-konkursow/2080-przemalowujemy-dziela-mistrzow-wiejskie-podworko-tadeusza-makowskiego-ii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-ze-swietlicy
http://www.sp27gdansk.pl/com-kunena-emoticon-manager/organizacja-konkursow/2080-przemalowujemy-dziela-mistrzow-wiejskie-podworko-tadeusza-makowskiego-ii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-ze-swietlicy
http://www.sp27gdansk.pl/com-kunena-emoticon-manager/organizacja-konkursow/2080-przemalowujemy-dziela-mistrzow-wiejskie-podworko-tadeusza-makowskiego-ii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-ze-swietlicy


Wyniki konkursu na ozdobę             

choinkową z motywem SKO:) 

22 grudnia poznaliśmy laureatów kon-

kursu na ozdobę choinkową z motywem 

SKO:) Oto oni: 

I miejsce - Nikodem Lesner (klasa IIa)                 

II miejsce - Mateusz Lesner (klasa IIa)               

III miejsce - Kamil Wojewski (klasa V) 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

Sebastian Lesner (klasa V)                             

Sylwester Baranowski (klasa IIb)                    

Maksymilian Lesner (klasa I) 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy                 

dalszych sukcesów:) 

 

 

Przy wigilijnym stole:) 

 

 

 

Łyżwiarskie szaleństwa:) 

Uczniowie naszej szkoły chętnie spędzają 

czas na świeżym powietrzu, dlatego                    

z wielkim entuzjazmem wzięli udział                

w wyjeździe na lodowisko. 
 

 

 

                                                                            

Łyżwiarskie szaleństwa sprawiły im wiele 

frajdy:) 

  

 



Wyjazd na basen:) 

Na początku stycznia grupa uczniów                    

z naszej szkoły wybrała się na basen                  

do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich                 

w Cetniewie.  

 

Czekała tam na nich moc atrakcji:) 

 

 

Przyjaciel nie zawsze                            

musi być człowiekiem...                                  

- kolejne spotkanie DKE:) 

18 stycznia odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego, tym 

razem poświęcone książce Agnieszki 

Tyszki pt. "Koniki z Szumińskich Łąk. 

August". Uczniowie wysłuchali fragmen-

tów utworu i obejrzeli film z udziałem au-

torki, który wprowadził ich do dyskusji                

na temat przyjaźni ze zwierzętami. 

 

 

 

 

 

                                                                               

Dzieci zastanawiały się nad tym, kim                

dla ludzi są zwierzęta, co ich łączy? Chęt-

nie dzieliły się swoimi doświadczeniami                

i spostrzeżeniami. Wykonały także zadanie 

zaproponowane przez autorkę "Koni-

ków...", a mianowicie spróbowały napisać, 

co ich pupile powiedziałyby, gdyby umiały 

mówić. Wypowiedzi uczniów były bardzo 

ciekawe i różnorodne. Wynikało z nich,             

że traktują swoje zwierzątka jak prawdzi-

wych przyjaciół.  Dbają o nie oraz poświę-

cają im mnóstwo uwagi. Czas spędzony    

na miłej rozmowie, przy herbatce i cia-

steczkach, upłynął niezwykle szybko. 

Uczniowie mieli tak dużo do powiedzenia 

na temat przyjaźni ze zwierzętami, że po-

stanowiliśmy na następnym spotkaniu kon-

tynuować ten wątek. Zatem... do zobacze-

nia! 

 

 

Niech nam żyją                                               

Babcie i Dziadkowie! 

Wszystkie wnuki, nawet duże,  
nawet takie po maturze,  

nawet takie z długą brodą aż po pas,  

niech do Babci i do Dziadka lecą z kwiatkiem:) 

18 stycznia w sali OSP w Częstkowie             

odbyła się niezwykła uroczystość. 

Uczniowie klas 0-III zaprosili Babcie                   

i Dziadków, aby z okazji Ich święta po-

dziękować za miłość, dobroć, cierpliwość           

i zrozumienie... 

 

 

 



Jak karnawał, to karnawał!! 

29 stycznia cała społeczność szkolna spo-

tkała się na corocznym balu karnawało-

wym:) Zabawę rozpoczął występ taneczny 

w wykonaniu uczennic klasy VI. Ucznio-

wie z dumą i radością prezentowali swoje 

stroje:) Niezawodne mamy jak zawsze 

zadbały o słodki poczęstunek i napoje              

dla spragnionych tancerzy:) Serdecznie 

dziękujemy!  

 

Nie zabrakło też konkursów i szalonej za-

bawy:)  Wybraliśmy Króla i Królową Balu                       

w trzech kategoriach wiekowych.                        

Klasa "0"                                                                      

Elżbieta Kwidzińska i Hubert Lesner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I-III                                                          

Alicja Lesner i Paweł Bergman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VI                                                               

Karolina Bergman i Cyprian Gołko-Suliński 

 

Wyróżnienia                                                       

Maciej Bach                                                      

Nikodem Lesner                                               

Magdalena Rompca 



 

Gratulujemy!!! 

Nagrodziliśmy laureatów konkursu                    

na najpiękniejszy stroik świąteczny:) 

 

Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany 

moment... Odwiedził nas Mikołaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To był wspaniały bal:)                                           

Do zobaczenia za rok! 

 

 

Żywa lekcja historii:) 

11 lutego naszą szkołę odwiedziła Grupa 

Artystyczna "Rekonstrukto" z pokazem 

historycznym "Staropolski sarmatyzm              

i epoka szlachecka". Goście przybliżyli 

uczniom obyczaje i kulturę tych czasów, 

zaprezentowali tradycyjny strój sarmaty, 

jego uzbrojenie i metody walki.   

 

Przedstawili też przebieg procesu czarow-

nic oraz stosowane ówcześnie tortury.                 

O karaniu tych, którzy nie przestrzegali 

prawa, przekonał się na własnej skórze 

jeden z uczniów klasy III. Został zakuty               

w dyby, a cała społeczność szkolna uczest-

niczyła w jego procesie sądowym.  

 



Następnie jedna z uczennic klasy VI, 

oskarżona o uprawianie czarnej magii, 

zasiadła na krześle inkwizycyjnym.               

Aby uratować "uwięzioną" koleżankę,             

do pojedynku stanęli dwaj śmiałkowie                  

z klasy VI. Zwycięzca dostąpił zaszczytu 

ucałowania dłoni damy:) Na koniec każdy 

uczestnik mógł osobiście zapoznać się                 

z rekwizytami: uzbrojeniem i elementami 

ubioru. Pokaz bardzo podobał się uczniom. 

To była wspaniała żywa lekcja historii.  

Myślę, że zdobyta na niej wiedza na długo 

pozostanie w pamięci:) 

 

 

Przestroga ekologa! 

Uczniowie klasy IV biorą udział w pro-

jekcie "Lider lokalnej ekologii", organi-

zowanym przez Komunalny Związek 

Gmin "Dolina Redy i Chylonki". 12 lute-

go, podczas apelu, przedstawili wykona-

ny przez siebie plakat, który przestrzega 

przed spalaniem śmieci w domowych 

piecach. 

 

Rozdali też ulotki informujące o negatyw-

nych skutkach tego procederu.  

Pamiętajmy zatem, że W DOMOWYM 

PIECU SPALANIE ŚMIECI TRUJE                      

I RUJNUJE! 

 

 

                                                                 

Walentynki, walentynki -                     

święto chłopca i dziewczynki:) 

12 lutego obchodziliśmy szkolne walen-

tynki:) Z tej okazji spotkaliśmy się na spe-

cjalnym apelu. Pani Dyrektor wręczyła 

puchar Szkolnemu Teatrzykowi "Kop-

ciuszek" za zajęcie II miejsca w Gmin-

nym Przeglądzie Małych Form Teatral-

nych w Szemudzie.  

 

GRATULUJEMY!!! 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-

go otworzyli tajemnicze pudełko, do któ-

rego przez cały tydzień można było wrzu-

cać walentynki. Wszystkie serduszka,             

liściki oraz kartki z życzeniami trafiły                

do swoich adresatów i sprawiły im wiele 

radości:) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Iwona Białas-Rychlak 



 

WYWIAD Z PANIĄ                               

ANNĄ MIOTK                                  

PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM 

Redaktor (R.): Pracuje Pani w naszej 

szkole jako psycholog szkolny. Czy to Pani 

jedyna praca? 

Pani Miotk (P.M.): Nie. Nie jest to moja 

jedyna praca. Pracuję również w luzińskim 

gimnazjum. 

R.: Czy od zawsze myślała Pani, że będzie 

nauczycielem? 

P.M.: :) Tak. Od kiedy 

pamiętam, chciałam pra-

cować w szkole. Już                  

w szkole podstawowej 

wiedziałam, że zostanę 

nauczycielem. 

R.: Dlaczego wybrała   

Pani psychologię?  

P.M.: Bo bardzo mi się podobał ten kieru-

nek studiów i możliwości, które dawał.  

Nie żałuję swojego wyboru. 

R.: Z jakimi problemami uczniowie mogą 

się do Pani zgłaszać? 

R.: Ze wszystkimi. Jeżeli mają problemy             

z nauką, z kontaktami z rówieśnikami. 

Jeżeli ktoś im w jakiś sposób dokucza. 

Jeżeli mają jakieś pasje i chcą się nimi 

podzielić. Jestem zawsze gotowa                        

do współpracy. 

R.: Jakie rady miałaby Pani dla nas 

uczniów na temat unikania problemów, 

zwłaszcza szkolnych? 

P.M.: To zależy, o jakie problemy pytacie,                  

ale chyba kluczem do rozwiązywania kon-

fliktów jest szczera rozmowa. Każdy z nas 

popełnia błędy i ma do tego prawo,                      

ale jeżeli przesadzimy, musimy potrafić 

przyznać się do błędu i postarać się jakoś 

naprawić daną sytuację. Często wystarczy 

szczerze przeprosić i podać rękę drugiej 

osobie. Równie ważne jest to, abyście po-

trafili o pomoc poprosić, zgłosić się                   

do kogoś dorosłego lub kolegi czy kole-

żanki. To często lepszy pomysł niż rozwią-

zywanie spraw na tak zwaną „własną rę-

kę”. 

R.: Jakie przedmioty Pani 

najbardziej lubiła podczas 

swojej edukacji? Dlaczego? 

P.M.: Chyba nie jest                   

to zbyt popularne,                   

ale najbardziej lubiłam mate-

matykę, ponieważ -  po pierw-

sze - miałam wspaniałych na-

uczycieli tego przedmiotu. 

Również dlatego, że jest                    

to dziedzina, która przynosi bardzo dużo 

satysfakcji. Każde zadanie jest inne, wy-

maga innego sposobu dochodzenia                     

do rozwiązania. Trochę jak rozwiązywanie 

zagadki. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.M.: Największy sukces odnoszę wtedy, 

kiedy uda mi się komuś pomóc, a pora-

żek... jest wiele. Chyba najgorsza jest bez-

silność. 



R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

P.M.: W pracy lubię wszystko, no może 

poza tak zwaną „papierkową robotą”. 

 

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-

la? 

 

P.M.: Podstawową zaletą jest to, że pracu-

je się z dziećmi i młodzieżą. Również to, 

że nie ma w niej rutyny. Każdy dzień 

przynosi coś nowego. A wady? Czasami 

problemy lokalowe, to, że szkołom brakuje 

środków na zapewnienie pomocy dydak-

tycznych. 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.M.: Wieloma rzeczami. Lubię czytać, 

podróżować, jeździć na rowerze. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.M.: Tym, co lubię najbardziej, jest gra                    

w teatrze amatorskim. Poza tym lubię 

pracować w ogrodzie. A jak mam czas 

tylko dla siebie, to wsiadam na rower                       

i jeżdżę na wycieczki. 

 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.M.: Są bardzo przyziemne. Na dzień 

dzisiejszy to mam dwa marzenia związane 

z podróżami. Chciałabym odwiedzić Chiny 

i Albanię. Mam nadzieję, że przynajmniej 

jedno z nich uda się spełnić w niedługim 

czasie. 

 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.M.: Chciałabym, żebyście nie bali się 

marzyć. Żebyście stawiali sobie w życiu 

cele, nawet jeżeli będą Wam mówić, że nie 

dacie rady, że to nie dla Was. Nie ma 

rzeczy niemożliwych. Ktoś kiedyś 

powiedział, że jeżeli jakaś rzecz udała się 

jednej osobie, to nie ma powodu, żeby nie 

udała się też Tobie. 

 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę. Życzymy 

dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawo-

dowych. 

Zuzia 

 

 

 

 

CIASTO CYTRYNOWE:) 

 

Składniki 

Ciasto: 

 20 dag palmy 

 1,5 szklanki cukru (niecałe) 

 3 szklanki mąki 

 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia  

 4 jajka 

 cukier waniliowy 

 0,5 szklanki mleka 



 starta skórka z trzech cytryn               

(umytych i sparzonych) 

 sok wyciśnięty z jednej cytryny 

 szczypta soli 

Lukier: 

 sok wyciśnięty z połowy cytryny 

 cukier puder 

Sposób przygotowania 

 Rozpuszczamy margarynę i odstawia-

my do ostudzenia. 

 Jajka ubijamy z cukrem na puszystą 

masę. 

 Dodajemy szczyptę soli i przestudzoną 

margarynę. 

 Stopniowo wsypujemy mąkę, proszek 

do pieczenia, wlewamy mleko, mie-

szamy. 

 Na końcu dodajemy sok oraz skórkę                   

z cytryn i mieszamy do połączenia się 

składników. 

 Ciasto przekładamy do formy wyłożo-

nej papierem do pieczenia lub wysma-

rowanej masłem i wysypanej bułką tar-

tą.  

 Pieczemy około 40 minut (do suchego 

patyczka). 

 Upieczone ciasto studzimy i polewamy 

lukrem. 

 

Wykonanie lukru: 

 

 Do miseczki wlewamy sok z połówki 

cytryny i sukcesywnie dosypujemy cu-

kier puder, aż do osiągnięcia pożądanej 

konsystencji.  

 

SMACZNEGO  

 

 

Z.R. 

 

ZGADUJ                

ZGADULA:) 

Mówią – że w nim jak w garncu, 

nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, 

mrozik szczypie z rana. 

A do tego jeszcze 

przelatują deszcze! 

W marcu sie zaczyna,                                          

gdy się kończy zima.                                           

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem,                                               

z pięknem kwiatów,                                          

z ptaków śpiewem. 

 

Zobaczysz je wiosną,                                  

gdy na wierzbach rosną.                       

Srebrne futra maja. 

Jak się nazywają? 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 

 

 

Prezentacja wygłoszona podczas VI Po-

morskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznaw-

czej PTTK. 

JEZIORA KASZUBSKIE,                         

czyli                                                            

cudze chwalicie, swego nie znacie. 

Podczas wakacji, wyjeżdżam z rodziną              

na biwaki. Spędzamy je nad różnymi ka-

szubskimi jeziorami. Przedstawię Wam 

kilka moich ulubionych   

JEZIORO MARCHOWO 

Jezioro leży na terenie Gminy Szemud 

między Koleczkowem a Kielnem.                        

Jest to teren tzw. Lesoków, czyli obszarów                   

leśnych oraz uprawnych.  

Kilka zdjęć z mojego albumu: 

Piękny krajobraz i czysta woda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A także dzika przyroda,                                        

którą lubię obserwować i fotografować. 

                                                                              
CIEKAWOSTKA  

Jezioro Marchowo posiada niewielką,                 

ale za to ładną wysepkę. Nie udało mi się 

jej zwiedzić, ponieważ jeszcze nie mieli-

śmy łódki.   

JEZIORO BIAŁE 

Leży na terenie Gminy Kartuzy. Jest du-

żym jeziorem ( 540 ha) i głębokim ( 30 m). 

Woda w nim jest bardzo czysta, więc na-

zwa jest uzasadniona. 

Przejrzysta woda oraz duże kąpielisko                  

sprawiło, że poprawiłem kondycję. 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                 
Mój brat natomiast woli zająć się obozowiskiem. 

 

 

 

 



A mama podziwia krajobraz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miałem doskonałego modela, ponieważ łabędzie 

nad tym jeziorem wcale nie są dzikie ;) 

                                                                        
CIEKAWOSTKA  

Jezioro leży na tzw. Kaszubskim Szlaku 

Turystycznym, więc można wybrać się              

na wycieczkę rowerową.  

Uwaga!!! Jezioro posiada stromy brzeg, 

więc ostrożnie z harcami w wodzie! 

JEZIORO MIŁOSZEWSKIE 

Położone jest na obszarze Gminy Linia. 

Niewielkie jezioro, można je obejść do-

okoła w godzinę. Wokoło rośnie piękny 

las. Nad tym jeziorem pierwszy raz widzia-

łem robaczki świętojańskie, które świadczą 

o czystym środowisku.   

Jeżeli lubicie wędkować, to idealne jezioro 

dla Was. Posiada dużo pomostów i stano-

wisk wędkarskich. Jest zarybiane przez 

Pomorskie Stowarzyszenie Karpiarzy. 

Jak widać na zdjęciu, jezioro posiada                   

piękną oraz bogatą florę i faunę.                         

Nacieszmy więc oko przyrodą tego jeziora. 

                                                                   

Przedstawiłem kaszubskie jeziora tak, jak 

je widzę w obiektywie. Mam nadzieję                   

że przekonałem Was do wypoczynku nad 

wodami Kaszub. Następnym razem pokażę 

kolejne jeziora, które warto odwiedzić.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                            

Sebastian Lesner 



 

 

 

         Rebecca Donovan 

POWÓD, BY ODDYCHAĆ 

Pierwsza z trzech części chwytającej                   
za serce i pełnej trudnych emocji serii                       
dla dziewcząt pt. Oddechy. 

 

 
 
Gdy Emma wraca do miejsca, które nazywa 
domem, bo nie ma żadnego innego, o którym 
mogłaby tak myśleć, nigdy nie wie, co ją tam 
spotka. Tylko wyzwiska? A może bolesne ude-
rzenia? Ile kolejnych ran i siniaków będzie 
musiała skrywać pod długimi rękawami?   Dla-
tego Emma nie ma przyjaciół i robi wszystko, 
by mieć jak najlepsze wyniki w nauce – marzy 
o dniu, w którym będzie mogła wyrwać się                   
z tego piekła. Tylko jedna osoba zna jej tajem-
nicę. Ale jest jeszcze ktoś, kto bardzo pragnie 
się do niej zbliżyć. Emma jednak  za wszelką 
cenę chce tego uniknąć. Chociaż to rozrywa jej 
serce na kawałeczki. Poruszająca historia                      
o próbie normalnego życia za wszelką cenę…                  
i o miłości, która pozwala w końcu zaczerpnąć 
powietrza. 

 

Rick Riordan 

 

CZERWONA PIRAMIDA 
                                                                                                                   
Od śmierci matki Carter i Sadie są sobie niemal 
obcy. Dziewczyna mieszka z dziadkami w Lon-
dynie, jej brat natomiast podróżuje po świecie 
z ojcem, wybitnym egiptologiem doktorem 
Juliusem Kane. Pewnej nocy doktor Kane za-
biera Cartera i Sadie na „eksperyment nauko-

wy” do British Museum, w nadziei że uda mu 
się z powrotem połączyć rodzinę. Zamiast tego 
jednak uwalnia egipskiego boga Seta, który 
skazuje doktora na wygnanie, a jego dzieci 
zmusza do ucieczki.  
 

 
 
Wkrótce Sadie i Carter odkrywają, że budzą się 
wszyscy bogowie Egiptu, a najgorszy z nich – 
Set – chce zniszczyć rodzinę Kane. Aby go po-
wstrzymać, dzieci muszą podjąć niebezpieczną 
podróż po całym świecie. Będzie to zadanie, 
które przybliży je do prawdy o rodzinie i ujaw-
ni jej powiązania z tajnym stowarzyszeniem 
istniejącym od czasów faraonów.  
 

Anne-Cath. Vestly 

8+2 I CIĘŻARÓWKA 

Nowe wydanie najsłynniejszej norweskiej 
książki dla dzieci. 

 

Małe mieszkanie, a w nim – duża rodzina. 
Mama, tata i ośmioro dzieci: Maren, Martin, 
Marta, Mads, Mona, Milly, Mina i mały Mor-
ten. Trochę im ciasno, za to bardzo wesoło.                
I tyle się u nich dzieje! Trzeba odnaleźć skra-
dzioną ciężarówkę taty, pomóc babci wrócić 
do domu, zeswatać Henryka z Huldą Piętro 
Niżej, ugasić pożar... Ale gdy działa się taką 

http://lubimyczytac.pl/autor/79095/rebecca-donovan
http://lubimyczytac.pl/autor/25135/rick-riordan
http://lubimyczytac.pl/autor/35710/anne-cath-vestly


zgraną gromadką, wszystko musi się udać! 
Książka ujmująca bezpretensjonalnością, pełna 
rodzinnego ciepła i poczucia humoru.  
To pierwszy z dziewięciu tomów serii o przy-
godach sympatycznej rodziny: mamy, taty, 
ośmiorga dzieci i babci. Każdy tom stanowi 
samodzielną całość. Seria doczekała się nor-
weskiej wersji telewizyjnej i kinowej w latach 
70., w której babcię zagrała sama autorka, 
oraz adaptacji filmowej w 2013 roku. 

David Walliams 

     BABCIA RABUŚ 

“Babcia Rabuś” jest fenomenem brytyjskiej 
literatury dziecięcej. Została przetłumaczona 
na 27 języków, a na liście bestsellerów zajmo-
wała pierwsze miejsce dłużej niż jeden z to-
mów cyklu o Harrym Potterze.  
 

 
 
To przepiękna i mądra, choć utrzymana                       
w żartobliwym stylu, opowieść o Babci                          
i wnuczku. Skazani na siebie w piątkowe wie-
czory, spędzają je na grze w scrabble i degu-
stowaniu zupy kapuścianej. Dla chłopca                  
to udręka. Babcia jest dla niego jedynie nudną 
staruszką, która roztacza dookoła zapach ka-
pusty. Sytuacja zupełnie się zmienia, gdy wnu-
czek odkrywa w puszce po ciasteczkach ka-
mienie szlachetne. Rozpoczyna się niezwykła 
przygoda, która dla Babci okazuje się ostatnią.  
"Babcia Rabuś" porusza problem kontaktów 
międzypokoleniowych, uczy patrzenia na ludzi 
i odkrywania tego, co w nich najlepsze. Poka-
zuje, że nie należy odrzucać innych ze względu 
na wiek. Starsze osoby mają wiele do zaofe-
rowania - całe swoje doświadczenie życiowe, 
dystans do rzeczywistości, radzenie sobie                
w różnych okolicznościach. A przede wszyst-
kim Babcie i Dziadkowie potrafią zrobić szalo-
ne rzeczy dla swoich wnucząt… z miłości.            

Czego przykładem jest Babcia - Rabuś, bez 
której Ben nigdy nie dowiedziałby się, dlacze-
go Elżbieta II przechadza się po Tower w ko-
szuli nocnej i koronie.  
 

Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson 

GWIAZDY PRZEZNACZENIA 

Czy losy królestwa zależą od bezpańskiego 
kota? Uciekając przed śmiertelnym pościgiem, 
dachowiec Aldwyn ukrywa się w niezwykłym 
sklepie ze zwierzętami. Chwilę później zjawia 
się tam Jack, młody adept magii, który chce 
wybrać czarodziejskiego towarzysza – swojego 
chowańca. Aldwyn zawsze był sprytny. Ale czy 
jest magiczny? Jack w to wierzy, a kot nie wy-
prowadza go z błędu. Musi tylko przekonać 
inne chowańce – przemądrzałą modrosójkę 
Skylar i przyjacielską rzekotkę Gilberta –                     
o tym, że jest obdarzonym magicznymi mo-
cami kotem, za którego się podaje. A potem 
dzieją się rzeczy niesamowite. Stary mag Kal-
staff ginie, a Jack i dwoje innych młodych cza-
rodziejów zostają porwani przez żądną władzy 
królową, chcącą zapobiec wypełnieniu się 
przepowiedni o trzech gwiazdach. 

 

W emocjonującej wyprawie na ratunek mło-
dym magom chowańce stawiają czoła niebez-
piecznym wrogom, odsłaniają wstrząsający 
sekret sprzed wieków i odkrywają przeznacze-
nie, które zmieni Bezkresję na zawsze.                
Ich magiczna przygoda – urocza mieszanka 
wzruszającej, trzymającej w napięciu akcji                   
i zniewalającego humoru – to niezapomniane 
połączenie fantastyki i opowieści o przyjaźni. 

 Źródło: http://lubimyczytac.pl    

                                          Magda i Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/91373/david-walliams
http://lubimyczytac.pl/autor/109531/adam-jay-epstein
http://lubimyczytac.pl/autor/109532/andrew-jacobson
http://lubimyczytac.pl/


 

A może adopcja? 

Kto ma psa lub kota ze schroniska, dobrze 

wie, jak jego pupil potrafi być oddanym 

współtowarzyszem i Wielkim Przyjacielem 

– NIEPRAWDAŻ?!  

Zanim adoptujesz... 

Jest wiele powodów, dla których człowiek 

decyduje się zaadoptować psa ze schroni-

ska. Większość stanowią ludzie kierujący 

się sercem. Wzrusza ich los cierpiących 

zwierząt, chcą pomóc któremuś z nich, 

przygarnąć pod swój dach życiowego roz-

bitka. Są również tacy, którzy mają zamiar 

podarować komuś merdający ogonem pre-

zent. Zdarzają się osoby szukające okazji 

na pozyskanie bez wielkich kosztów raso-

wego psa lub dużego stróżującego zwie-

rzęcia do budy. Decyzję o zakupie zwie-

rzęcia bardzo często podejmujemy pod 

wpływem chwili, nie zastanawiając się nad 

konsekwencjami. Efekt złych decyzji moż-

na zobaczyć w schroniskach dla bezdom-

nych zwierząt na całym świecie, w milio-

nach przerażonych i smutnych oczu.  

Tekst ten powstał dla tych, którzy starają 

się podchodzić profesjonalnie do wyboru 

psa, z którym – co często się zapomina, 

będą przez następnych piętnaście lat. Pięt-

naście lat! Uświadomienie sobie tego faktu 

jest już połową sukcesu. Przez ten czas 

trzeba będzie pójść z życiem na kompro-

mis, ograniczyć wyjazdy albo znaleźć so-

bie cierpliwych przyjaciół, zdać sobie 

sprawę z konieczności codziennego – wie-

lokrotnego wychodzenia z psem na dwór. 

Nie będzie miało znaczenia, że jesteśmy 

zmęczeni...  

Zanim zaadoptujesz, odetchnij, usiądź sam 

ze sobą i przemyśl swoją decyzję. Czy 

zamierzasz się opiekować zwierzęciem 

przez najbliższe kilka, kilkanaście lat? 

Wbrew pozorom łatwiej rozstać się                     

z człowiekiem. Przyjaźń można zakończyć 

z dnia na dzień, rozstać się z chłopakiem, 

wyprowadzić od rodziców. Tymczasem 

zwierzę jest absolutnie od Ciebie uzależ-

nione. Opuszczone nie poradzi sobie                   

w obcym świecie. Nie możesz napisać mu 

listu pożegnalnego, albo wysłać mmsa              

z napisem „żegnaj”, bo go nie przeczyta. 

Nie zrozumie, dlaczego wyrzucasz je                    

z samochodu, przywiązujesz do płotu               

lub drzewa w lesie i nie wracasz. Dlaczego 

nagle zniknąłeś. Będzie Cię szukało,                    

za Tobą tęskniło, będzie pragnęło Twojego 

powrotu. Jesteś mu potrzebny, żeby prze-

trwać w świecie, którego zasad nie pojmu-

je. Pies, którego wyrzucisz, nie zatrzyma 

się na czerwonym świetle, nie poczeka aż 

przejedzie pociąg, aby przebiec przez tory. 

Nie znajdzie sobie dobrze płatnej pracy, 

nie wynajmie mieszkania, aby przetrwać 

zimę. Zastanów się dobrze, czy będzie Cię 

stać na codzienne karmienie, opiekę wete-

rynaryjną i pielęgnację?  

Jeśli Twoja decyzja jest dobrze przemyśla-

na i chcesz mieć oddanego przyjaciela,               

to zachęcam do adopcji bezdomnych zwie-

rząt. Odwiedź najbliższe schronisko,              

popatrz im w oczy i wybierz jednego                 

z nich! 

 

Źródło: http://schroniskodabrowka.pl 

Magda i Z.R. 



 

Skoki narciarskie 

 

Skoki narciarskie – dyscyplina sportowa 

rozgrywana na skoczniach narciarskich             

od połowy XIX wieku. Skoki narciarskie 

wraz z biegami narciarskimi oraz kombi-

nacją norweską (połączenie biegów i sko-

ków) należą do rodziny sportów narciar-

stwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się 

popularnością głównie w Europie, szcze-

gólnie w krajach nordyckich (w Norwegii                

i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, 

Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii             

i Szwajcarii). Poza Europą dyscyplina               

ta jest popularna głównie w Japonii. 

Celem jest wykonanie jak najdłuższego 

skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od pro-

gu skoczni. Na największych skoczniach, 

tzw. mamucich, możliwe są skoki przekra-

czające 200 metrów (konkurencję tę nazy-

wa się wtedy lotami narciarskimi). Ocenia 

się odległość uzyskaną przez zawodnika 

oraz styl skoku. 

Od 1924 skoki mężczyzn są konkurencją 

olimpijską na normalnej skoczni, od 1964 

także na dużej, a od 1988 rozgrywane są 

zawody drużynowe; mistrzostwa świata        

od 1925 na normalnej, od 1962 na dużej, 

od 1982 drużynowo; od 1972 także mi-

strzostwa świata w lotach, a od 2004                       

w ramach tych zawodów organizowane są 

konkursy drużynowe; od 1953 prestiżowy 

Turniej Czterech Skoczni, a od 1979 cykl 

zawodów składających się na Puchar Świa-

ta. Rozgrywane są również mistrzostwa 

świata juniorów. W latach 1997–2010 roz-

grywano także Turniej Nordycki. Od 2009 

rozgrywany jest FIS Team Tour. Od 1994 

roku organizowane jest Letnie Grand Prix 

czyli cykl zawodów organizowanych                   

w sezonie letnim, będący odpowiednikiem 

zimowego Pucharu Świata, gdzie skocz-

kowie rozpędzają się na rozbiegu po porce-

lanowych torach, a lądują na specjalnym 

tworzywie – igelicie – pokrywającym ze-

skok. 

 

Od 15 lutego 2015 nieoficjalny rekord 

świata jest w posiadaniu Andersa Fanne-

mela, który uzyskał 251,5 m w Vikersund. 

Skoczek pobił dotychczasowy najlepszy 

wynik na świecie należący do Petera Prev-

ca (250 m). Najdłuższy nieustany skok               

(z upadkiem) oddał, także w Vikersund, 

Dmitrij Wasiljew, który uzyskał 254 me-

try. 

Źródło: www.pl.wikipedia.org    

                                  Patryk 
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Wyobraź sobie, że wygrałeś                      

dużą sumę pieniędzy.                                            

Na co ją przeznaczysz? 

 

- Połowę pieniędzy przeznaczyłabym                 

na biedne dzieci, a drugą – na moją przy-

szłość. 

Zuzanna Rychlak 

- Na schronisko i własne potrzeby. 

Aneta Nowicka 

- Pieniądze przeznaczyłabym na szkołę 

albo dla potrzebujących, a resztę – na moją 

rodzinę i przyszłość. 

Magdalena Rompca 

- Na wszystko.                           Dawid Krampa 

- Na marzenia.                       Franek Wasielke 

- Na to, co chcę.                     Patryk Engelbrecht 

- Na wycieczkę za granicę i dla dzieci. 

Monika Hinc 

- Dla szkoły i dla siebie.      Nina Kaźmierczak 

- Dla biednych dzieci.         Karolina Bergman 

- Na gospodarstwo i fundację dla dzieci. 

Kacper Wenta 

- Na konia.                         Antonina  Kaźmierczak 

- Na bezdomne i chore zwierzęta. 

Wiktoria Bojk 

- Na motor.                                  Maciej Bach 

- Na komputer.                    Krzysztof Bartecki 

- Na remont domu.                Kornelia Pupacz 

- Na SKO.                                        Maja Naczk 

- Na większą salę gimnastyczną. 

   Kamil Rompca, Mateusz Roda 

- Na chore dzieci. 

Agata Naczk, Natalia Kowalewska 

- Na auto.     Martyna Wojewska, Mateusz Lesner 

- Na bezdomne dzieci.                  Anna Rompca 

- Na dzieci, biedne rodziny i dla starszych. 

Vanessa Wojewska 

- Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, 

bezdomnym, na szkołę, dla biednych            

rodzin,  na schronisko dla zwierząt i dom. 

Martyna Miotk 

- Kupiłbym willę.                       Michał Miotk 

- Na auto i willę.                    Kamil Wojewski 

- Dla babci, rodziców i siebie.  Julia Bartecka 

Aneta 



 

 

Przychodzi skrzat do apteki i mówi:  

- Poproszę aspirynę.  

- Dobrze ....Zapakować?  

- Nie, dziękuję. Poturlam. 

                                                                               

*** 

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę                           

z tobą na sanki!  

- Nie marudź, tylko ciągnij! 

 

*** 

Przyjeżdża mężczyzna                                           

na stację benzynową i pyta:  

- Ile kosztuje kropelka benzyny?  

- No nic. 

- To proszę nakropić do pełna. 

 

*** 

Blondynka skarży się koleżance: 

- Wyobraź sobie, moja siostra                              

urodziła dziecko i nie napisała mi,                     

czy dziewczynkę, czy chłopca.                             

Teraz nie wiem, czy jestem ciocią,                       

czy wujkiem.... 

*** 

 

Blondynka jedzie samochodem pod prąd.                

Policjant ją zatrzymuje i pyta: 

- Czy pani wie, gdzie jedzie?                                      

- No tak. Jadę na zebranie, ale chyba się 

już skończyło, bo widzę,                                         

że wszyscy wracają. 

*** 

Tata pyta Jasia: 

- Synku, dobrze cię ubrałem? 

- Tak, ale mama najpierw zakłada                   

skarpetki, a później buty. 

*** 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może 

robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka, 

oddając uczniowi pracę domową. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń.                

Pomagali mi mama i tata. 

*** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły                   

po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

*** 

Okulista do pacjenta: 

- Mam dla pana dwie nowiny, dobrą i złą. 

- Niech pan zacznie od dobrej, doktorze. 

- Niedługo będzie mógł pan czytać                      

bez okularów. 

- To wspaniale, panie doktorze, cudownie! 

- A zła? 

- Ucz się pan Braille’a. 

*** 

Blondynka ma pretensje                                         

do swojego chłopaka:  

- No dobrze. Rozumiem, że zapomniałeś               

o naszej randce, ale mogłeś                                 

mnie chociaż uprzedzić!? 

 

Franek i Z.R. 
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Źródło: www.e-kolorowanki.eu 

                                                                      

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE:) 

 


