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Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

• Majówka zimna, ale atrakcyjna 

• Szkolne wycieczki wzdłuż 

i wszerz naszego pięknego kraju 

• Ostatnie konkursy 

• Bal ósmych klas powrócił… 

Poloneza czas zacząć.. 

• Wakacje!!! 

 

 

 
„Dziennikarz powinien być ciekawy świata, czyli powinien chcieć 
poznawać świat  i tłumaczyć go innym” - rozmowa z panem Łukaszem 
Cieślą, dziennikarzem „Głosu Wielkopolskiego”, tatą Julki z 6 f 
 
„Szkolniaczek”: Kiedy zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem? 
Łukasz Cieśla: Zaczęła się na studiach. Poszedłem na studia związane 
z dziennikarstwem w Poznaniu – wtedy to była politologia z kierunkiem 
dziennikarstwo i po ich ukończeniu podjąłem pracę w „Głosie 
Wielkopolskim”. Pracuję tu już 16 lat, zacząłem w 2003 roku, jeszcze na 
studiach. 
„Szk.”: Czy zawsze chciał Pan być dziennikarzem? 
Ł. C.: Zawsze to chciałem być piłkarzem, ale ponieważ z różnych względów 
to mi nie wyszło, zająłem się pisaniem. Zawsze lubiłem pisać, z polskiego 
mi całkiem dobrze szło, kochałem książki. Uważam, że dziennikarstwo jest 
świetnym sposobem na życie, jeśli się to lubi. Na pewno nie jest to nudny 
zawód… 
„Szk.”: Czy ma Pan swoją ulubioną dziedzinę w dziennikarstwie? 
Ł. C.: W redakcji mamy podział tematów. Ja zajmuję się sprawami 
kryminalnymi (zabójstwa, kradzieże), ale mnie to akurat interesuje. 
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„Szk.”: Czy w związku z tym jest to niebezpieczne, 
trudne? 
Ł. C.: Są to tematy trudne, więc trzeba uważać, co się 
pisze. Ktoś może na przykład pozwać dziennikarza do 
sądu i domagać się pieniędzy. Jeśli dziennikarz pisze 
prawdę, ma dowody, to nie musi obawiać się 
problemów. Dziennikarstwo jest ciekawym zawodem, 
niebezpiecznym jak wiele innych, ale jeśli ktoś to lubi, 
to na pewno się tam spełni. 
„Szk.”: Jak zmieniło się dziennikarstwo przez lata Pana 
pracy? 
Ł. C.: Kiedy zaczynałem pracę 16 lat temu i mówiłem 
swojemu szefowi, że mam temat, ale nie była to jakaś 
superważna sprawa, to mówił, że mogę napisać o tym 
jutro lub pojutrze i nic się nie stanie. Ludzie kupowali 
tylko gazety i z gazet dowiadywali się o wszystkim, 
czyli następnego dnia. A teraz jest Internet i od nas się 
wymaga, żeby nie pisać na jutro czy pojutrze, tylko na 
teraz. Więc jak ja o czymś wiem, to muszę napisać 
chociaż 4 zdania do Internetu, a dopiero potem 
rozwinąć ten artykuł. Teraz trzeba być pierwszym, 
najszybszym, co niestety nie zawsze jest dobre, bo 
czasami takie artykuły zawierają błędy, są 
niesprawdzone informacje. Teraz w dziennikarstwie 
liczy się czas, prędkość – kto szybszy, ten lepszy. 
„Szk.”: Jak Pan myśli, zwyciężą gazety w wersji 
papierowej czy internetowej? 
Ł. C.: Jeszcze nie tak dawno w Poznaniu istniało kilka 
gazet codziennych, a nawet popołudniówka „Ekspres 
Poznański”. Było kilka tytułów, dużo dziennikarzy, 
można było zmieniać redakcję. Teraz gdybym chciał 
zmienić redakcję, to mam do wyboru tylko jedną – 
„Gazetę Wyborczą”, która jest od naszej mniejsza. 
Ogólnie gazet jest coraz mniej, ludzie czytają mniej 
wydań papierowych. Taka jest sytuacja na rynku. 
Osobiście wolę czytać książkę czy gazetę w wersji 
papierowej niż elektronicznej, ale wiele osób 
w waszym wieku korzysta z telefonu czy laptopa. 
W jakim kierunku to wszystko zmierza? Dzisiaj jest 
taka opinia, że gazety będą czymś ekskluzywnym, 
nakłady będą spadać na rzecz Internetu. Każde 
pokolenie chce informacji, rola dziennikarzy będzie 
taka, żeby znaleźć sposób, jak dotrzeć do czytelnika. 
„Szk.”: Co jest ważne w dziennikarstwie? 
Ł. C.: Bardzo ważna jest różnica między informacją 
a komentarzem. To jest podstawowa rzecz, która też 
niestety w dziennikarstwie zanika. Wielu dziennikarzy 
z przyczyn finansowych odeszło z zawodu i bywa, że 
w mediach nie pracują osoby, które dobrze się na tym 
znają. Tak więc informacje zawierają zbyt dużo opinii, 
a informacja powinna zawierać przede wszystkim 
fakty, właściwie tylko fakty.  
„Szk.”: Czyli trzeba mieć do tego umiejętności. 

A mógłby Pan powiedzieć, jakimi cechami powinien 
odznaczać się dziennikarz? 
Ł. C.: Według mnie dziennikarz powinien być ciekawy 
świata, czyli powinien chcieć poznawać świat 
i tłumaczyć go innym. Powinien być osobą uczciwą, to 
znaczy jeśli mamy jakieś poglądy, a każdy z nas ma, 
i opisujemy jakiś temat, to staramy się go przedstawić 
w sposób obiektywny, czyli bez wyrażania swoich 
opinii, bez przekonywania kogoś na siłę do czegoś. Na 
pewno powinien potrafić pisać albo mówić, 
rozmawiać z ludźmi. Są dziennikarze, którzy potrafią 
pisać, mają bardzo dobre pióro, ale nie potrafią 
rozmawiać z ludźmi. Jest to też zawód, który wymaga 
czasami wyrzeczeń, bo jeśli wieczorem coś się 
wydarzy, to trzeba jechać, sprawdzić. Doświadczony 
dziennikarz jest już samodzielny, ma swoje 
informacje, swoje tematy. Trzeba mieć też w tym 
zawodzie intuicję, chęć pójścia za tematem. Na 
dziesięć tematów osiem może okazać się tak ważnymi 
sprawami, że można potem o tym pisać przez rok lub 
dwa i wielu osobom pomóc. To jest też piękne w tym 
zawodzie, że tu ma się realny wpływ na coś i można 
różne sprawy rozwikłać, komuś pomóc. 
„Szk.”: Jak się umieszcza teksty na stronie? 
Ł. C.: Kiedyś to wyglądało inaczej niż dziś. Teraz 
pracujemy w programie Millenium. Redaktor 
przychodzi i mówi, że mam do napisania tekst na 
stronie 5. Otwieram więc w komputerze stronę 5, 
widzę, jak ta strona wygląda w druku, jest dla mnie 
plac ze zdjęciem, wszystkie ramki do wypełnienia. 
Wiele rzeczy w redakcji się zmieniło, stało się 
prostszymi, też za tym poszły zwolnienia. Kiedyś, żeby 
taką gazetę złożyć, potrzeba było wielu ludzi, a teraz 
wystarczy otworzyć program, który obsługuje jedna 
lub dwie osoby dziennie. 
Badania wykazują, że ludzie najchętniej oglądają 
galerię zdjęć i wideo, a jeśli mają przeczytać tekst, to 
musi być krótki. Internet daje też takie ciekawe 
narzędzia, że widzimy codziennie, ile osób przeczytało 
dany artykuł, ile czasu ktoś spędził na czytaniu 
artykułu i do którego miejsca dotarł. 
„Szk.”: Jak pisać w Internecie? 
Ł. C.: Dobry tekst internetowy różni się od dobrego 
tekstu prasowego. W tekście prasowym nie użyjemy 
tylu powtórzeń co w tekście internetowym. Te 
powtórzenia są słowami kluczowymi, które mają 
przyciągnąć uwagę czytelnika. Jest dużo zdjęć, 
galerii… To jest taki rodzaj dziennikarstwa, który 
odpowiada współczesnym czasom. Czy on jest dobry? 
Ja uważam, że niekoniecznie, ale to jest tak, jakbyśmy 
się obrażali na rzeczywistość. 
„Szk.”:  Jak zostać dziennikarzem? 
Ł. C.: Żadna szkoła nie nauczy dziennikarstwa, jeżeli 
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nie będzie się miało tak zwanej żyłki, czyli 
zainteresowania. Ze swej strony polecam, żebyście 
czytali dużo książek, dobrych książek, żebyście byli 
ciekawi świata, rozmawiali z ludźmi i jak rozmawiacie, 
żebyście starali się słuchać. Bardzo ważne 
w dziennikarstwie jest słuchanie, zadawanie pytań, 
ale nieprzerywanie. Jak rozmawiacie z kimś, to dajcie 
mu się wypowiedzieć, zadajcie jakieś pytanie 
pomocnicze. Ludzie często chcą się zwierzyć ze swoich 
problemów i opowiedzieć. Dziennikarz jest trochę 
takim spowiednikiem. I trzeba być uczciwym. 
Oczywiście szkoła dziennikarska nie zaszkodzi, 
zachęcam do jej ukończenia. Choć bywa, że są osoby 
po studiach dziennikarskich, które nie są dobrymi 
dziennikarzami, ale też odwrotnie – osoby, które nie 
są po studiach dziennikarskich, są bardzo dobrymi 
dziennikarzami. Tak więc skończenie szkoły, 
posiadanie jakiegoś papieru jeszcze nie oznacza, że 
umiemy coś. To jest teoria, ale warto ją poznać, bo 
ona oczywiście się przyda. 
„Szk.”: Jest coś, czego Pan nie lubi w swojej pracy? 
Ł. C.: Nie lubię długich zebrań, aczkolwiek zdaję sobie 
sprawę, że i one są potrzebne. 
„Szk.”: A co Pan lubi? 
Ł. C.: Lubię tematy, które są związane z wyjściem 
z redakcji, z wyjściem na miasto, do ludzi, 
z możliwością poznania, zgłębienia czegoś. Takie 
czyste dziennikarstwo. To mnie najbardziej interesuje. 
Dobry dziennikarz też powinien być poza redakcją, bo 
jak się często mówi, tematy leżą na ulicy, a nie na 
biurku. Ale pamiętam takie szkolenie na temat 
wywiadu i reportażu, na którym pewien dziennikarz 
powiedział, że jak umawia się z kimś na rozmowę, to 
zawsze czy najczęściej dąży do tego, żeby spotkać się 
z tą osobą u niej w domu. Ludzie u siebie w domu 
czują się swobodniej i bezpieczniej, a poza tym w 
domu jest dużo inspiracji dotyczących tego człowieka, 
bo widzimy, że ma  na przykład jakąś książkę, możemy 
odgadnąć jego hobby, jego zainteresowania, sposób 
spędzania czasu, czasami jego poglądy na coś i jest ileś 
tematów do rozmów. Jak się spotkamy gdzieś 
w restauracji, w kawiarni przy kawie, to jest to taka 
przestrzeń anonimowa, gdzie czasami może 
zabraknąć pewnych tematów, jakiejś płaszczyzny do 
rozmowy. Ja też nie wzbraniam się przed tym, żeby 
odwiedzić kogoś w domu, bo to jest dobry sposób do 
dłuższego porozmawiania o czymś. 
„Szk.”: Ma Pan jeszcze jakieś rady, jak być dobrym 
dziennikarzem? 
Ł. C.: Piszcie dużo, bo praktyka czyni mistrza. 
„Szk.”: Dziękujemy serdecznie za ciekawe spotkanie. 
Życzymy Panu nowych, ciekawych tematów, inspiracji         
i nieustannej radości z pracy dziennikarskiej. 

 
 

Zimna majówka wcale nie musi być 

nudna 

Wehikułem czasu 

 
Tegoroczną majówkę razem z rodzicami 
i rodzeństwem spedziliśmy bardzo ciekawie. Każdego 
dnia zwiedzaliśmy miejsce, które było jedną 
z czterech części Muzeum Pierwszych Piastów.  

Czy wiecie, że niedaleko Poznania na Szlaku 
Piastowskim, na południowo-wschodnim brzegu 
jeziora Lednica, znajduje się piękny Wielkopolski Park 
Etnograficzny – oddział Muzeum Pierwszych Piastów. 
Jest to skansen (z wikipedii: muzeum na wolnym 
powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie 
kultury ludowej danego regionu), sąsiadujący z wsią 
Dziekanowice. Poznacie tu kulturę ludową 
Wielkopolski. I to wcale nie będzie nudne ☺. 
Zobaczycie odtworzoną XIX wieczną wieś 
wielkopolską, ale także starsze chaty z XVIII i XVII 
wieku (najstasza z nich ma elementy aż z 1602 roku). 
Będziecie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć, jak 
mieszkali kiedyś chłopi, i jak wyglądał zepół dworski. 
Te obiekty, które znajdują się w skansenie, to 
w większości oryginalne budynki przeniesione 
z różnych okolic Wielkopolski: z Kalisza, Rawicz, 
Gostynia, Nowego Tomyśla, Chodzieży.  

Jak mieszkali kiedyś chłopi? Oczywiście - nikt 
nie mieszkał w blokach ☺. Rodzina zamieszkiwała 
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zagrodę – zazwyczaj był to zespół trzech lub wiecej 
budynków zbudowanych z drewna z dachami 
pokrytymi słomą lub trzciną. W zależności od tego, 
kim był gospodarz, w niektórych domach można 
obejrzeć warsztaty wiejskich rzemieślników, np. 
szewca, garncarza, kołodzieja, którym często 
towarzyszy wystawa prac rekodzielniczych. Bardzo 
ważne dla ówczesnej gospodraki chłopskiej były 
zawody kowala i młynarza.. Co zwróciło moją uwagę, 
to fakt, że we wszystkich chatach stały duże łóżka, 
które wydawały się bardzo wygodne, przykryte były 
grubymi pościelami i każde miało bardzo grubą 
poduszkę. Okazało się, że w tamych czasach ludzie 
spali w pozycji siedzącej, a leżenie na płasko kojarzyło 
się tylko z chorobą i śmiercią… No nie wiem, czy w ten 
sposób można się w ogóle wyspać ;). Bardzo podobała 
mi się zagroda olęderska z Nowego Tomyśla, 
ponieważ jej zwiedzaniu towarzyszyło rozwiązywanie 
questu. Zaciekawiła mnie skrzynia, która była 
posagiem panny młodej i baldachimy nad łóżkami. 
Rywalizowałam z rodzeństwem – kto pierwszy 
rozwiąże wszystkie zagadki, które wcale nie były takie 
łatwe. Ale udało się – i na koniec zdobyliśmy 
wymarzoną pieczęć.  

Poza licznymi chatami, w skansenie 
widzieliśmy kapliczki, drewniany krzyż, kościół 
p.w. św. Anny i św Wawrzyńca, kaplicę 
z cmentarzyskiem z wiejskimi krzyżami. Potem na 
skarpie nad jeziorem obejrzeliśmy trzy rodzaje 
wiatraków, typu „koźlak”, „holender” i „paltrak”. 
Naprawdę miałam wrażenie, że przeniosłam się w 
czasie. Co ciekawe, do muzeum nadal przybywają 
nowe obiekty, teraz zajmuje się ono przeniesieniem 
szkoły i remizy strażackiej. Tak jak wspomniałam 
wcześniej - większość budynków jest bowiem 
przeniesiona (są to oryginały). Tu naprawdę jest dużo 
do obejrzenia. 

A jak wyglądał zespół dworski w skansenie? 
Zespół tworzyły dwór i dwie oficyny znajdujące się 
w bardzo dużym parku, w którym na ławkach 
zjedliśmy kanapki ☺, odpoczęliśmy i udaliśmy się na 
zwiedzanie domu. W folderze przeczytałam, że dwór 
zbudowano na wzór dworku ze wsi Studzieniec, 
a oficyny były kopiami tych ze wsi Łomnica. W 
ziemiańskim domu można było m.in. zobaczyć 
jadalnię, sypialnie, bawialnię i bibliotekę. Na koniec 
od tego zwiedzania i różnorodności bolały nas nogi 
i głowy, ale warto było ☺ - wielu ciekawych rzeczy się 
dowiedziałam.  

 
 
Na drugi dzień udaliśmy się na Ostrów 

Lednicki, a w kolejny do Giecza. To przedstawił mój 
brat Andrzej. Ja natomiast opiszę naszą ostatnią 
wyprawę do Grzybowa (Grodziska) - czwartej „części” 
Muzeum Pierwszych Piastów. Gród ten wzniesiono w 
latach 915–922. Był on otoczony wałem mierzącym 
16 m wysokości (to wysokość pięciopiętrowego bloku 
mieszkalnego) i 27 metrów szerokości. Dziś właściwie 
pozostały same wały, które w najwyższym miejscu 
osiągają 9 metrów wysokości, ale i tak nawet dzisiaj 
ich rozmiary robią wrażenie. Na wałach wbite są 
tabliczki, na którch napisano, aby na nie nie wchodzić, 
bo mają ponad 1000 lat! Gród zamieszkany był przez 
około 1000 osób, czyli siedem razy więcej niż 
Grzybowo liczy obecnie. Charakter tego, co do tej 
pory odkryto, czyli fragmenty uzbrojenia i ozdób, 
dowodzi wysokiego statusu mieszkańców grodu. 
Wydaje się, że Grzybowo spełniało bardzo ważną rolę 
w swoich czasach. W 1999 odnaleziono tu 
pozostałości odkrytego w końcu XIX wieku skarbu, 
w którego skład weszło ponad 800 fragmentów 
srebrnych monet arabskich z X wieku i pocięte 
srebrne ozdoby. Pierwsze prace archeologiczne 
prowadził tutaj niemiecki badacz Wilhelm Schwarz w 
latach siedemdziesiątych XIX w. Dowiedziałam się, że 
w latach trzydziestych XX w. grodzisko badał ówczesny 
gimnazjalista (!) Olgierd Brzeski. Jako młody człowiek 
wakacje spędzał u ciotki Stefanii, żony Stefana 
Lutomskiego, właściciela majątku Grzybowo koło 
Wrześni. Tam, inspirowany wykopaliskami 
w Biskupinie, które zwiedzał razem ojcem 
zainteresował się „szwedzkimi okopami”, na których 
wcześniej wiele razy bawił się z kolegami. Wykonał 
wewnątrz wałów wykopy o wymiarach 2 m na 2 m 
i znalazł m. in. fragmenty ceramiki pochodzące z X w. 
Na tej podstawie postawił tezę, że jest to gród 
wczesnośredniowieczny z okresu tworzenia się 
państwowości polskiej. Wyniki swoich prac 
opublikował w piśmie „Z otchłani wieków”. Badacza 
tak zafascynowało grodzisko, że po przeżyciach 
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w czasie II wojny światowej, studiach chemicznych 
w Szwajcarii oraz pracy w Kanadzie, gdzie stworzył 
olbrzymi koncern związany z przemysłem 
farmaceutycznym, w 1991 r. przy Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk powołał Fundację 
Brzeskich, której celem jest finansowanie badań 
archeologicznych, w tym przede wszystkim grodziska 
w Grzybowie. Bardzo zaciekawiło nas to, że gród jest 
własciwie niezbadany (w wyniku dotychczasowych 
prac przebadano około 8% powierzchni grodziska.) 
i czeka na swoich odkrywców.  

Raz jeszcze namawiam Was na zwiedzenie 
Muzeum Pierwszych Piastów, to naprawdę wspaniała 
przygoda ☺, można w ciągu godziny jazdy 
samochodem od Poznania przenieść się do 
niesamowitch miejsc. 

Ania Formanowicz, 5 b 

 

Wczesnośredniowieczna Wielkopolska 

 
Poznań i jego okolice to bardzo ciekawe 

miejsca. Jak pewnie wiecie, to tutaj ponad 1000 lat 
temu powstawało państwo polskie. Z tamtych czasów 
pozostało wiele zabytków, o których czasami nie 
wiemy, a wiele z nich prawdopodobnie jeszcze czeka 
na swoje odkrycie. Część z tych już odkrytych można 
oglądać dzięki Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, które ma kilka oddziałów, m.in. na Ostrowie 
Lednickim, w Dziekanowicach, w Gieczu 
i w Grzybowie. Chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch 
spośród nich, czyli o tym, co można zobaczyć na 
Ostrowie Lednickim i w Gieczu.  

Ostrów Lednicki to wyspa na Jeziorze Lednica, 
które znajduje się mniej więcej w połowie drogi 
z Poznania do Gniezna. Na tę wyspę przepływa się 
promem. Najciekawszą rzeczą na Ostrowie Lednickim 
są ruiny kamiennej budowli z czasów Mieszka I. Kiedyś 
to był pałac księcia połączony z kaplicą. Będąc tam, 
można sobie wyobrażać, jak to wszystko mogło 
wyglądać w X wieku i jak żył książę Mieszko i jego 
wojowie. Byłą to jedna z najważniejszych siedzib 
Mieszka I i bardzo niezwykła – znajdowała się przecież 
na wyspie. To pewnie powodowało, że trudno byłoby 
ją zdobyć jakimś wrogom i prawdopodobnie z tego 
powodu była taka ważna. Może słyszeliście o tym, że 
dotąd nie wiadomo, gdzie został ochrzczony Mieszko 
I? Okazuje się, że jest bardzo prawdopodobne, iż 
wydarzyło się to właśnie na Ostrowie Lednickim. 
Mogą o tym świadczyć odkryte tam 40 lat temu 
baseny chrzcielne (to takie zbiorniki na święconą 
wodę, do których wchodziły osoby, które miały zostać 
ochrzczone – kiedyś chrzest wyglądał trochę inaczej 
niż dzisiaj). Nie wiadomo jednak, jak to było w 
rzeczywistości, ponieważ podobno najnowsze 
badania wskazują, że ten chrzest mógł się jednak 
odbyć w Poznaniu. 

Zainteresowało mnie też to, że na Ostrowie 
Lednickim były nie tylko pałac i kaplica księcia, ale 
również gród i podgrodzie, czyli takie jakby 
wczesnośredniowieczne przedmieścia. Oznacza to, że 
oprócz najważniejszych osób w państwie Mieszka 
I mieszkali i pracowali tam również zwykli ludzie. Na 
wyspie jest kilka drewnianych chat, razem 
z wyposażeniem i ogródkami. Nie są to oczywiście 
domy , które przetrwały od czasów Mieszka, ale 
zostały one zrekonstruowane na podstawie znalezisk 
archeologicznych. To jest bardzo fajne, bo dzięki nim 
łatwo można się przenieść myślą w bardzo odległe 
czasy i zobaczyć, jak dawno temu żyli zwykli ludzie. 

Jeżeli będziecie kiedyś na Ostrowie 
Lednickim, to oglądając te wszystkie niezwykłe rzeczy, 
spróbujcie pomyśleć, jak to miejsce mogło wyglądać 
w dawnych czasach. To niezwykłe przeżycie. 

Tak jak napisałem wcześniej, chciałbym Wam 
jeszcze trochę opowiedzieć o Gieczu. Wydaje mi się, 
że jest on mniej znany niż Ostrów Lednicki, a  moim 
zdaniem jest co najmniej tak samo interesujący. 
W Gieczu znajdują się pozostałości grodu 
wczesnopiastowskiego, a właściwie jest on nawet 
starszy, ponieważ istniał na długo przed czasami 
Mieszka I i został rozbudowany oraz umocniony 
w czasie, gdy rządził ojciec lub dziadek Mieszka I. Był 
to jeden z najważniejszych grodów w Państwie 
Mieszka. Jest z nim też związana pewna tajemnica. 
Pod koniec panowania Mieszka I lub na początku 
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rządów Bolesława Chrobrego w Gieczu rozpoczęto 
budowę pałacu i kaplicy książęcej (trochę podobnych 
do tych z Ostrowa Lednickiego). Ta budowa jednak 
nigdy nie została dokończona – wybudowano tylko 
fundamenty i nikt nie wie, dlaczego. Te fundamenty 
można dzisiaj oglądać. Mają one w przybliżeniu 
kształt małej litery „i" i stąd wziął się symbol muzeum 
w Gieczu mający taki właśnie kształt.  

 
Na rysunku: Palatium książęce wraz z kaplicą w formie 
rotundy 

Można tam też zagrać w dwie gry terenowe 
(tzw. questy) i to jest bardzo fajne. Dzięki nim można 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o grodzie 
i okolicy. Udało mi się bez problemu dojść do końca 
obu questów i znaleźć ukryte pieczątki. 

W Gieczu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa 
rzecz – osada edukacyjna. Jestem kilka 
zrekonstruowanych chat różnych rzemieślników 
z czasów, gdy gród w Gieczu tętnił życiem. Można tam 
sobie wszystko dokładnie obejrzeć i poczuć się trochę 
jak poddani pierwszych Piastów. Spotkaliśmy tam 
panią archeolog, która opowiedziała nam trochę 
o wykopaliskach, które się obecnie prowadzi, nie tylko 
w Gieczu, ale również w Poznaniu. Na koniec 
chciałbym wspomnieć o czymś, co mnie chyba 
najbardziej zaskoczyło. Okazuje się, że z badań grodu 
w Gieczu może wynikać, że był on na samym początku 
państwa Piastów ważniejszy niż Gniezno, Poznań 
i Ostrów Lednicki. Być może to tam właśnie była 
kolebka Piastów. Ciekawe!… 

Zachęcam Was do zwiedzania 
wczesnośredniowiecznej Wielkopolski. Mamy 
w pobliżu tyle interesujących miejsc! Pamiętajcie 
o tym w czasie zbliżających się wakacji. Ja 
odwiedziłem Dziekanowice, Ostrów Lednicki, Giecz 
i Grzybowo razem z rodzicami i siostrami w czasie 
długiego weekendu majowego i uważam, że to był 
bardzo dobry pomysł, żeby ten czas wykorzystać w ten 
sposób. Było po prostu świetnie! 
        Andrzej Formanowicz, 

klasy 4a 

 
Nasze kochane mamy 

 
Moja Mamusia ma kręcone, brązowe włosy 

i brązowe oczy. Jest bardzo szczupła i dosyć niska. 
Moja mama jest bardzo kochana, szczęśliwa 
i pogodna, wszyscy ją lubią w pracy. Jest bardzo 
pomocna. Pomaga mi w szkole, a kiedy jest mi 
smutno, pociesza mnie. Ale czasami może być zła, 
np. kiedy jej nie słucham albo gdy ją denerwuję. Kiedy 
jestem chory albo jest mi źle, przychodzi do mnie 
i przytula mnie. Dla mnie jest najlepsza na świecie, 
jest po prostu wyjątkowa. 

Andrzej z 4 a 
 

Dzień Matki 
To nie do końca człowiek jak każdy. 

Dla nas dzieci- najlepsza kobieta, która swym 
płaszczem miłości i dobroci 

okrywa każdego dnia. Ona przytuli każdego dnia, ona 
pocieszy w trudnej sytuacji, ona powie Dobranoc, 

kiedy idziemy spać... 
Niektóre mamy nie wiedzą, że ich wygląd się nie 

liczy, 
bo mówimy, że jest zawsze najpiękniejsza. 

U mnie jest szatynka, u kogoś blondynka. Może 
u kogoś, jak u mnie z dużymi niebieskimi oczami, 
którymi wita mnie każdego dnia. Może ma piegi, 

które cudownie ozdabiają jej cerę, ale... to nieważne. 
I tak mama będzie zawsze najukochańsza i najlepsza! 

 
Jakub Piasny, 6 b 

 
Moja mama jest ładna, śmieszna i kochana. 

Pomaga mi w lekcjach – w języku polskim, historii 
i języku angielskim. Codziennie wychodzi do pracy, a 
ja tęsknię za nią dzień w dzień. Gdy wróci, to 
przytulam ją i nie wymienię jej na nikogo. Jest 
najlepszą mamą. 
Zosia Krysiak, 4 c 
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Moja mama jest niezbyt wysoka. Nosi 
okulary. Jest blondynką i ma pasemka na włosach. 
Zawsze elegancko się ubiera. Ale przede wszystkim 
jest kochana i miła. Pomaga mi w lekcjach, tylko nie  
w matematyce. 

Uczennica 4 c 
Moja mama jest średniego wzrostu. Nie 

wiem, jakie ma włosy, bo je pofarbowała. Jest bardzo 
fajną mamą. Nie pali papierosów. Najbardziej lubi 
spędzać czas ze mną i z moją siostrą, lubi gotować. 
Jest dobra z angielskiego. Jest kochana, ładna, miła 
i jest najlepszą mamą na świecie. 

Zosia Biszof, 4 c 
Wszyscy kochamy nasze mamy,  
Nie cudze, nie inne, tylko nasze kochane mamy, 
Które o nas dbają, troszczą się o nas. 
Ale najlepsze u mamy jest to, że ją mamy. 

Nina Brzostowicz, 4 c 
 

Moja mama jest kochana tak jak chyba każda 
mama. Pomaga mi każdego dnia, czy wiatr czy mgła. 
Pociesza, przytula, kiedy tego potrzebuję i decyzji 
swojej nigdy ni żałuję. Życia bez mamy nie wyobrażam 
sobie za skarby świata! W tym wyjątkowym dniu 
powiedzieć Ci chcę: dziękuję za to, że mnie urodziłaś, 
wszystkiego nauczyłaś, za to, że zawsze ze mną jesteś, 
bo nie każda mama jest aż taka wspaniała.                    

  Anna Formanowicz, klasa 5b 
 

Moja mama jest kochana, miła i troskliwa. Ma 
zielone oczy i jest blondynką, ma na imię Agnieszka. 
Jest z zawodu stomatologiem, lubi swoją pracę. 
Mówiła mi, że została stomatologiem, ponieważ 
chciała pomagać ludziom. A ja zamierzam iść w jej 
ślady. Mama ma wielu przyjaciół, koleżanki i kolegów, 
lubi nawiązywać nowe znajomości. Pomaga mi 
w lekcjach, chodzi ze mną w różne ciekawe miejsca. 
Lubi wiosnę, lato, zapach kwiatów i… moje akrobacje. 
Jest najlepszą mamą na świecie. 

Patrycja Jasińska, 4 c 
 
Moja mama jest średniego wzrostu, ma blond włosy. 
Układa je w koka lub związuje w kitkę. Nosi leginsy. 
Lubi różowy i niebieski kolor oraz tulipany. Kocha 
naszą rodzinę. 

Agata Tomkowiak, 4 c 
 
Moja mama jest najlepsza na świecie, 
kocha mnie bardziej niż sami wiecie. 
Pomaga mi zawsze w trudnych chwilach, 
to jest lepsze od uśmiechu pupila. 

Iga Pietras, 5 b 

 

 
 
 

PRZEZ POLSKĘ WZDŁUŻ 

I WSZERZ 

 
30 maja pojechaliśmy razem z klasą 4 a na 

wycieczkę do Mniszek. Wycieczka była jednodniowa, 
ale i tak była fajna. Poznawaliśmy różne zawody: 
kowal, bednarz, pszczelarz i inne. Później 
zwiedzaliśmy wystawę zwierząt i kupowaliśmy 
pamiątki. Gdy wróciliśmy, było ognisko, kiełbaski, 
chleb i pianki. Nie chciało nam się stamtąd wyjeżdżać. 
Wycieczka była ciekawa, najbardziej podobało mi się 
lepienie z gliny. 

Natalia Osipiuk, 4 c 
 

Byliśmy w Mniszkach na wycieczce 
i spotkaliśmy bednarza w beczce. 
Bednarz beczki produkował, 
robił to szybciej niż sąsiad kowal. 
Sklepikarz na wagę produkty kładł 
i każdy z chęcią co kupił, zjadł. 
Garnki u garncarz stały, 
wcześniej w piecu się wypalały. 
Do Mniszek warto wycieczką pojechać, 
o starych zawodach śmiało posłuchać. 
 

Zosia Krysiak, 4 c 
 

29 maja klasa 6 e oraz moja klasa 7 a 
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pojechaliśmy na trzydniową wycieczkę do Świnoujścia 
i na Rugię. Wyruszyliśmy wcześnie rano, a pierwszą 
atrakcją było Muzeum Słowian w Wolinie. Był to 
średniej wielkości skansen ze zrekonstruowanymi 
domami Słowian zamieszkujących te tereny. 
Wysłuchaliśmy historii tych ludów oraz poznaliśmy, 
jak wygląda ich codzienne życie. Następnie udaliśmy 
się do latarni morskiej. Weszliśmy na nią, aby 
podziwiać piękny krajobraz. Potem przeprawiliśmy się 
promem do Świnoujścia. Na miejscu poszliśmy pod 
granicę z Niemcami oraz na plażę. 

Kolejnego dnia około godziny ósmej 
wyruszyliśmy autokarem na Rugię. Naszym celem 
było miasto Sasnitz i jego okolice. Zwiedziliśmy 
muzeum kredy, gdzie poznaliśmy historię kredowych 
klifów. Potem udaliśmy się do miasta i na molo. 
Znajdowała się tam kapsuła, która zanurzała się                   
w wodzie, lecz my nie skorzystaliśmy z tej atrakcji. Po 
odpoczynku na molo wróciliśmy do Polski. 

Ostatniego dnia wycieczki najpierw 
spacerowaliśmy po molo w Międzyzdrojach, a potem 
poszliśmy do Wolińskiego Parku Narodowego. Tam 
mogliśmy zobaczyć żubry oraz dziki. Ostatnią atrakcją 
wycieczki było Jezioro Turkusowe. Niestety nie udało 
nam się obejść jeziora dookoła, ponieważ zaczął 
padać deszcz. 

Dla mnie  najciekawszą częścią wycieczki była 
Rugia. Podobały mi się piękne widoki oraz ciekawe, 
niemieckie miasta. 

Piotr Woźniak, 7 a 

 

Rycerstwo, musztra wojskowa, 

bunkry i wiele więcej, czyli 

wycieczka klasy 5b 

 

30 maja  pojechałam razem z moją klasą 5b 
na wycieczkę jednodniową do Wałcza i wsi Strzelino. 
Ze szkoły wyjechaliśmy ok.7:15. Podróż trwała około 
3 godzin z przerwą na stacji „ORLEN”, gdzie wszyscy 
chłopcy kupowali sobie kawę.  

Pierwszym punktem programu było 
spotkanie z rycerzem Wojtkiem, który opowiadał nam 
o uzbrojeniu rycerza i o jego ubiorze. Można było 
przymierzyć hełmy ze średniowiecza. Walczyliśmy 
w dwójkach piankowymi mieczami. Drugim punktem 
programu była musztra wojskowa, przy której 
najbardziej uśmiały się nasze panie nauczycielki. 
Nasza klasa nie umiała się zgrać, to było widać. 
Ćwiczyliśmy postawy: baczność, spocznij, krok w tył 
i w przód, obrót w prawo i w lewo. Pan pokazywał 
nam także, broń, ekwipunek żołnierza rodem z PRL-u, 
maskę przeciwgazową, hełmy i różnego rodzaju 
dodatki. Rzucaliśmy rozbrojonymi granatami z pozycji 
leżącej. Mogliśmy kupić oryginalne gadżety z czasów 
PRL-u, m.in. maski przeciwgazowe, naboje, berety, 
czapki, przyczepki, torby. Na obiad zjedliśmy pizzę. 
Była pyszna. Było aż pięć smaków i każdy dostał po 
dwa kawałki. Kolejnym punktem programu była 
magnetyczna górka, przy której robiliśmy różne 
sztuczki. Po tej górce wszystkie owalne przedmioty 
i ciecze ruszały i toczyły się i płynęły pod górę. Pan 
powiedział, że prawdopodobnie to interesujące 
zjawisko związane jest z kanałami płynącymi pod 
ziemią. Potem pojechaliśmy do bunkrów w Wałczu, 
znajdujących się 16 metrów pod ziemią. Pan ciekawie 
opowiadał o tym miejscu i opowiedział nam taką 
legendę:                                                                                                          
…Kiedy Rosjanie zdobyli ten bunkier, ostatnim 
Niemcem, który tam był Hans, który uciekł do wioski 
zamiast bronić bunkru .Wszyscy mieli do niego 
pretensje, bo Rosjanie ich zaatakowali i odebrali im 
najcenniejsze przedmioty. Ludzie z wioski szukali 
Hansa, który wcześniej uciekł. Szukali go m.in. Na 
Górze Wisielczej, nie znaleźli go tam , ale pod 
drzewem leżały trzy zamordowane zakonnice. 
Wszyscy byli pewni, że Hans je zabił. Zaczęli więc 
dalsze poszukiwania. Znaleźli podejrzanego 
w bunkrze, ale był on martwy… 

Legenda ta mówi, że podobno Hans straszy 
w tych bunkrach. Dowodem na to jest to, że pan 
mówił o harcerzach, którzy tam chcieli spać, ale nie 
udało im się to, bo twierdzili, że słyszeli Hansa 
i zrezygnowali ze swojego wyzwania. Dowidziałam 
się, że pod drzewem, gdzie umarły zakonnice, nikt nie 
zbiera grzybów. Kiedyś na Górze Wisielczej wisieli 
przestępcy, co było przestrogą dla innych ludzi, którzy 
tamtędy przechodzili, aby nie robić złych rzeczy. Na 
pamiątkę dostaliśmy kawałek Góry Wisielczej, czyli 
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małą skałkę z tamtego miejsca. Następnie poszliśmy 
do parku ryb słodkowodnych, gdzie pan przewodnik 
ciekawie nam o nich opowiadał. Najbardziej 
zaciekawił mnie szczupak, który jak się dowiedziałam, 
jest kanibalem. Byliśmy także w mini-parku linowym, 
gdzie świetnie się bawiliśmy. Niedaleko nas 
znajdowało się jezioro, które wyglądało zupełnie jak 
kałuża rtęci. Ostatnim punktem programu były lody 
Big Milk. Wróciliśmy do szkoły ok.20:30. Wycieczka 
była bardzo udana. 

        Anna Formanowicz klasa 5b         

 
Wrocław – miasto nie tylko 

krasnali 
 

29 maja moja klasa pojechała na wycieczkę 
do Wrocławia. Bardzo cieszyłem się przed wyjazdem, 
gdyż wycieczka miała trwać dwa dni i była to moja 
pierwsza, wielodniowa wycieczka z klasą. Miałem 
nadzieję na wesołą i pouczającą przygodę 
z przyjaciółmi. 

Wyjechaliśmy z samego rana autokarem, do 
przebycia mieliśmy około 200 km. Żeby umilić sobie 
czas podróży, słuchaliśmy muzyki, zajadając się 
chrupkami i słodyczami. Po około trzech godzinach 
byliśmy na miejscu, a nasze zwiedzanie zaczęliśmy od 
zoo. Najbardziej podobało mi się afrykarium, czyli 
miejsce, gdzie żyją egzotyczne zwierzęta, np. 
płaszczki, krokodyle, skrzypłocze i warany. Było tam 
bardzo gorąco, ponieważ zwierzęta te potrzebują do 
życia właśnie takiej temperatury. Duże wrażenia 
zrobiły na mnie wielkie akwaria, pełne różnorodnych 
ryb. Następnie zwiedzaliśmy Stare Miasto, gdzie 
oglądaliśmy wrocławskie krasnale, które stały się 
symbolem miasta. Wieczorem przyjechaliśmy do 
hotelu, gdzie zjedliśmy kolację i spędziliśmy noc. 

Następnego dnia po śniadaniu ponownie 
pojechaliśmy do centrum Wrocławia, aby zobaczyć 
wspaniałą makietę – Kolejkowo. Była to wystawa 

przedstawiająca fikcyjne miasto, w którym poruszały 
się modele pociągów i samochodów. Następna 
w programie była Panorama Racławicka, czyli 
ogromny obraz przedstawiający bitwę pod 
Racławicami. Zwiedziliśmy też Synagogę pod Białym 
Bocianem, słynną żydowską świątynię, gdzie 
obejrzeliśmy wystawę o historii Żydów. Potem 
poszliśmy do restauracji na pyszny obiad, a następnie 
udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania. 

Wycieczka była bardzo udana, zwiedziłem 
wiele ciekawych miejsc i będę ją mile wspominać. 
Wyjazd spełnił moje oczekiwania i mogę polecić 
Wrocław jako interesujące miejsce do spędzenia 
wolnego czasu. 

Szymon Palicki, 6 d 
 

 
Wraz z końcówką maja przyszedł czas 

wycieczek klasowych. Niektórzy wyjechali na trzy dni, 
inni na dwa, część klas zwiedzała zagraniczne miasta, 
pozostali zostali w Polsce, ale jedno jest pewne – 
raczej każdy będzie wiązał z tymi wyjazdami 
pozytywne wspomnienia. Ja wraz z moją klasą 
wyruszyłam do Wrocławia. Wycieczkę zaczęliśmy od 
zwiedzania zoo. Były tam naprawdę piękne zwierzęta 
– fotogeniczny tygrys, flamingi, pawiany, pingwiny, 
żyrafy, nosorożce, warany, mrówniki, manaty i wiele 
więcej. Na mnie największe wrażenie zrobiło 
terrarium, ponieważ jestem miłośniczką gadów. Po 
zoo, przyszła pora na spacer po mieście. Stary Rynek 
we Wrocławiu jest naprawdę piękny i o wiele bardziej 
zadbany niż ten poznański. Ciekawe w nim jest też to, 
że co chwilę widuje się małe figury krasnali. 
Oczywiście nie był to koniec atrakcji, bo świetnie 
bawiliśmy się też w hotelu. Chłopacy oczywiście robili 
nam żarty, kiedy spotkałyśmy się na piżama party. 
Następnego dnia oglądaliśmy przepiękne i bardzo 
szczegółowe makiety różnych miejsc. Ku mojemu 
zdziwieniu, w  niektórych wcześniej byłam, na 
przykład w Muzeum Ducha Gór w Karpaczu. Później 
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podziwialiśmy Panoramę Racławicką. Bardzo mi się 
podobała, ale byłam jedną z nielicznych osób, które 
zaciekawiło to dzieło. Większość mojej klasy nie była 
do końca zadowolona. To chyba przez monotonny 
głos pana, który opowiadał o obrazie. Potem 
przyszedł czas, by wracać do Poznania. Zanim 
ruszyliśmy, zjedliśmy jeszcze obiad, po czym 
pojechaliśmy autokarem w drogę powrotną. Nie 
nudziło nam się jednak. Przez całą podróż 
puszczaliśmy muzykę z głośnika, śpiewaliśmy, 
dzieliliśmy się wrażeniami i po prostu korzystaliśmy 
z wyjazdu. Jestem naprawdę usatysfakcjonowana tą 
wycieczką. Nareszcie mogliśmy chociaż trochę 
zjednoczyć się jako klasa. 

Hanna Pontus, 6 d 
 

Moje pożegnanie z „34” 

 
W życiu bywają różne chwile, te przejmujące 
niesłychanie. 
I właśnie teraz nadszedł ten czas. 
Me szkolne mury – żegnam dziś was! 
Przez dziewięć lat była drugim domem. 
Bezpiecznym, drogim, nieodgadnionym. 
Każda myśl o niej jest tego warta. 
Moja kochana „34”. 
 

Jakub Makles, 8 a 
 
Szkoło kochana! 
Będziesz w naszych sercach na zawsze zachowana. 
Choć za chwilę się rozejdziemy, 
To jednak wszyscy dobrze wiemy, 
Że choć pożegnać się już przyszedł czas, 
To te wspomnienia żyć będą w nas. 
Wspólnie razem tu dorastaliśmy 
I wszystko co najlepsze otrzymaliśmy. 
Zabieramy bagaż pełen wiedzy, wychowania 
I naszych nauczycieli ogromne starania. 
Szkoło kochana! 
Będziesz w naszych sercach na zawsze zachowana. 
Na zawsze ta pierwsza i podstawowa, 
A równać się z Tobą nie będzie żadna nowa. 
Ruszamy dalej do drogi przygotowani, 
Tobie dziękując, a wszystko przed nami. 
 

Oliwier Blum, 8 a 
Pożegnanie „34” 
Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy! 

Są to nasze ostatnie dni w tej szkole. 
Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom za 
to, że kiedy przyjechałam z Ukrainy 2 lata temu, 

przyjęli mnie naprawdę ze zrozumieniem. Najbardziej 
chcę podziękować pani Karolinie Piszczek i pani 
Monice Ficerman za wsparcie i za najmilsze słowa 
w moim życiu. Naprawdę nie każdy mógłby przyjąć 
obcokrajowca tak miło jak one. Oddzielnie 
chciałabym podziękować panu Arkadiuszowi Kinalowi 
za przyjęcie w nowej klasie z uśmiechem na twarzy                                    
i otwartym sercem dla wszystkich. 

Nieraz było ciężko i chciało mi się płakać, ale 
wszyscy w tej szkole z każdej strony dawali mi 
wsparcie  i nadzieję na lepsze. Pozwolili poczuć się jak 
w dużej, ciepłej rodzinie. Nie zapomnę o swoich 
przyjaciołach, koleżankach i kolegach, staliście się dla 
mnie moją rodziną. Żałuję, że nie zawsze ceniłam te 
miłe momenty, wesołe lekcje, spędzone razem 
przerwy. Chciałabym teraz wrócić do tych dni, ale jest 
to niestety niemożliwe. Dlatego musimy cenić te dni,  
te chwile, które zostały w nas. 

Dziękuję wszystkim! Pozostaniecie w moim 
sercu do końca mojego życia! 

Anna Bilunyk, 8 c 

 
Międzyszkolny konkurs 

recytatorski 

 
16 maja, w naszej szkole odbył się 

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Wiersze Emilii 
Waśniowskiej. Podobno zgłosiła się rekordowa liczba 
uczestników, wśród których byłam ja. Naprawdę 
podobały mi się występy moich konkurentów. 
Niektóre interpretacje były po prostu wybitne. 
Wiedziałam, że moja recytacja jest na dobrym 
poziomie, ale nie potrafiłam ocenić, czy jestem lepsza 
od innych czy też nie. Kiedy nadeszła moja kolej, nie 
stresowałam się, ponieważ bardzo lubię występować, 
a w recytacji czuję się znakomicie. Jury poprosiło mnie 
o powiedzenie drugiego przygotowanego przeze mnie 
wiersza, co mnie ucieszyło, bo miałam podwójne pole 
do popisu. Po tym jak wszyscy powiedzieli, pozostało 
tylko czekać na wyniki. Przez następne dni miałam 
obsesję na punkcie sprawdzania strony naszej szkoły.  

W końcu 21 maja lista laureatów została 
opublikowana. Serce biło mi jak szalone 
i przeczytałam, że… wygrałam. Moja radość była nie 
do opisania. Nie sądziłam, że jestem aż tak dobra, że 
mogę wygrać tak duży konkurs. W każdym razie do 
teraz jestem z siebie naprawdę dumna. Dokładnie 
tydzień po ogłoszeniu wyników miało miejsce 
wręczenie nagród. Zgodnie z tradycją dostałam sowę. 
Oprócz niej jeszcze parę innych nagród, ale 
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najcenniejsza jest dla mnie satysfakcja nie tylko 
z samej wygranej, ale też po prostu z wzięcia udziału 
w wydarzeniu dotyczącym jednej z moich pasji.  

Hanna Pontus, 6 d 
 

 
 

OKRĄGŁE ROCZNICE - 

MAJ/CZERWIEC 2019 
 

16 maja 1929 roku ( 90 lat temu ) - Prezydent 
Mościcki otwiera w Poznaniu PeWuKę-Powszechną 
Wystawę Krajową .Zorganizowano ją z okazji 
dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby 
zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. 
W ciągu kilku miesięcy PeWuKę zwiedziło około 
4,5 miliona zwiedzających, w tym 200 tys. gości 
zagranicznych. 
 

  
 
2 czerwca 1979 roku ( 40 lat temu )-rozpoczęła 
się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do 
Polski. Tego dnia padły słynne słowa papieża: 
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan 
Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego 
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi! „Pielgrzymka papieża trwała do 10 czerwca. 

 

Jan Paweł II w Gnieźnie 
 
4 czerwca 1989 roku ( 30 lat temu ) - odbyła się I tura 
pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych 
wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, 
zakończonych miażdżącym zwycięstwem 
obozu „Solidarności”, który zdobył 99 na 
100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 
mandatów poselskich przypadających kandydatom 
bezpartyjnym. Datę tę uznaje się za upadek 
komunizmu w Polsce. 

 

 
28 czerwca 1569 roku (450 lat temu) - Korona 

i Wielkie Księstwo Litewskie  zawierają w Lublinie unię 
realną: powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów. 

28 czerwca 1919 roku (100 lat temu) 
- podpisano Traktat Wersalski - pokój po I wojnie 
światowej pomiędzy Niemcami a państwami Entanty 
- uznający Państwo Polskie, przyznający 
Rzeczpospolitej Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. 
 

 
 

Wyboru dokonał mgr Dariusz Kołodziejczyk 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podróż_apostolska_Jana_Pawła_II_do_Polski_(1979)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1989_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1989_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezależny_Samorządny_Związek_Zawodowy_
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezależny_Samorządny_Związek_Zawodowy_
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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KOGEL -  MOGEL 
 

Komnata Tajemnic 
Witam w kolejnym wydaniu Komnaty 

Tajemnic. Dzisiaj przyjrzymy się ważnym 
wydarzeniom ze świata Harry’ego Pottera, które miały 
miejsce w maju i czerwcu, oraz najmniej lubianym 
postaciom z tego uniwersum. Uwaga! Artykuł 
zawiera spoilery! 
 
1 maja – włamanie do Banku Gringotta i kradzież 
Czary Helgi Hufflepuff 
2 maja –Bitwa o Hogwart, śmierć Freda, Remusa, 
Nimfadory, Bellatrix, Voldemorta, Severusa, Lavender, 
Colina, Nagini i Vincenta, urodziny Victorie Weasley 
(córki Billa i Fleur). Co ciekawe, jest to również data 
wydania pierwszej części Harry’ego Pottera. Dla mnie 
jest to ewidentnie odniesienie do słów „Otwieram się 
na sam koniec”. 
15 maja – Urodziny Pamony Sprout, nauczycielki 
zielarstwa.  
4 czerwca – Powstrzymanie Quirrella przed 
zniszczeniem Kamienia Filozoficznego. 
5 czerwca – Urodziny Dracona Malfoy’a 
6 czerwca – Pierwsze spotkanie Harry’ego 
z Syriuszem.  
17 czerwca – Bitwa w Departamencie Tajemnic, 
śmierć Syriusza Blacka 
24 czerwca – Śmierć Cedrica, powrót Voldemorta 
30 czerwca – odnalezienie Medalionu Salazara 
Slytherina, bitwa na Wieży Astronomicznej, śmierć 
Albusa Dumbledore’a 
 
 

Mało lubiane postacie 
Mimo wielu naprawdę pouczających, 

dobrych, odważnych i po prostu świetnych postaci, 
występujących w 
Harrym Potterze, są 
również antagoniści. 
Każdy z nas ma jakąś 
postać, która go z 
jakiegoś powodu 
denerwuje. Teraz 
przedstawię Wam te 

najbardziej 
znienawidzone przez 
fanów serii.  
 
Nikogo raczej nie zdziwi, 

że na pierwszym miejscu naszej listy, znajduje się 
Dolores Umbridge. Jest ona przez wielu uważana za 
najgorszą fikcyjną bohaterkę. W pełni się z tym 
zgadzam. Zaraz po niej jest równie zła postać, chociaż 
naszą nienawiść wzbudza w zupełnie inny sposób. Ta 
postać to Bellatrix, czyli chyba najokrutniejszy 
i najbardziej czarny charakter serii. Skoro 
wymieniliśmy Bellatrix, jak można nie wspomnieć 
o Voldemorcie? Jest on o dziwo bardziej od Belli 
lubiany i ma nawet całkiem spore grono fanów. 
Trochę mnie to przeraża, ale właśnie to kocham w 
książkach – każdy może mieć na ich temat inne zdanie. 
Teraz może przejdziemy do „tej dobrej strony”. 
Lavender Brown denerwuje swoim zachowaniem 
chyba każdego. W książce nie było ono aż tak dziwne 
i dziecinne jak w filmie, ale i tak mogliśmy poznać ją 
na tyle dobrze, by stwierdzić, że nie jest ani ciekawą, 
ani godną naśladowania osobą. Inną nielubianą 
dziewczyną jest Cho Chang. Nie wiem, skąd to się 
wzięło, ale naprawdę bardzo dużo osób jej nie lubi. 
To chyba sprawka filmu, w którym to ona zdradziła 
Gwardię Dumbledore’a. W rzeczywistości zrobiła to 
jej przyjaciółka. Inny powód niż ten nie przychodzi mi 
do głowy. Ja osobiście nawet lubię Cho i raczej nic do 
niej nie mam. Teraz dla odmiany zajmę się 
mężczyznami. Peter Pettigrew to naprawdę okropna 

postać. Tchórzliwy zdrajca i morderca. Jakim trzeba 
być człowiekiem, by wydać mordercy rodzinę swojego 
najlepszego przyjaciela? Inny przykład nielubianego 
mężczyzny to Lucjusz Malfoy. Zadufany w sobie 
i swoim bogactwie śmierciożerca z obsesją na punkcie 
czystości krwi. Podobna obsesja tyczy się innych 
ślizgonów z serii, na przykład Pansy Parkinson, 
Vincenta Crabbe’a i Gregory’ego Goyle’a. Kolejny 
bohater to Percy. Już nie będący po stronie 
śmierciożerców, jednak mimo wszystko irytujący. 
Porzucił rodzinę dla ambicji, które i tak doprowadziły 
do katastrofy. Oczywiście nie on jeden się do tego 
przyczynił, bo był również Korneliusz Knot. Percy’ego 
ratuje chociaż fakt, że ostatecznie stanął po właściwej 
stronie i walczył w Bitwie o Hogwart. Nasz ostatni 
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bohater również zmienił się na lepsze. Czy trzeba być 
człowiekiem, żeby zasłużyć na miano nielubianego? 
Oczywiście, że nie. Dowodem na to jest Stworek. 
Przez większość czasu tylko denerwował wszystkich, 
obrażał każdego kogo się dało i ogólnie nie był zbyt 
fajny. Na szczęście po tym, jak Harry zmienił do niego 
stosunek i dał naszyjnik Regulusa, skrzat stał się 
bardziej życzliwy i pomocny.  

To już tyle na dziś. Po wakacjach 
porozmawiamy sobie o stereotypach związanych 
z domami, bo czuję, że taki temat naprawdę by się 
przydał.  

Hania Pontus, 6 d 

 

Tajemnice świata 

 
Wiele osób jeździ nim do szkoły lub pracy, 

najczęściej ma 2 koła i pedały, a w Polsce osoba od 
10 do 17 roku życia nie może na nim legalnie jeździć 
bez karty rowerowej. Czy wiedzieliście, że w zeszłym 
roku ONZ ustanowiła 3 czerwca Światowym Dniem 
Roweru? Z tego powodu przedstawię wam parę 
ciekawostek o tym prostym, niedrogim pojeździe.  
Kto wynalazł rower? 
Pierwszy prototyp roweru stworzył w 1790 roku 
francuski hrabia Mède de Sivrac. Jego wynalazkiem 
nie dało się skręcać. Za twórcę współczesnego roweru 
uznaje się niemieckiego wynalazcę Karla Draisa. Jego 
pojazdem poruszano się, odpychając się od ziemi. 
Swój pomysł Drais opatentował w 1818 roku. 
Jaki jest największy rower na świecie? 
Największy rower na świecie został skonstruowany 
przez Didi Senfta. Ma on 3,7 m wysokości i 7,8 m 
szerokości. 
Jaki jest najmniejszy rower na Ziemi? 
Najmniejszy rower na Ziemi został stworzony przez 
Nevilla Pattena w 1988 roku w Gladstone w Australii. 
Koła jego pojazdu mają średnicę zaledwie 1,9 cm. 
Patten, aby udowodnić, że da się jechać na tak małym 
rowerze przejechał na swoim wynalazku 4 m. 
Jaki jest najcięższy rower na świecie? 
W 2016 roku mechanik samochodowy, Frank Dose 
stworzył najcięższy rower na świecie. Jego pojazd 
waży 940 kg i był budowany przez poł roku. 
Marzeniem jego stwórcy jest ulepszenie go, by ważył 
ponad tonę. 
Jaki jest najlżejszy rower na Ziemi? 
Najlżejszy rower na Ziemi waży 2,7 kg i został 
stworzony w 2011 roku przez firmę Fairwheel Bikes 
z Tucson z USA. 
Jaki jest najdłuższy rower na świecie? 

Najdłuższy rower na świecie został stworzony 
w styczniu 2015 roku w Australii przez Zespół Santos                        
i Uniwersytetu Południowej Australii. Pojazd ten ma 
45 m długości i waży ponad 2,5 tony. Może pomieścić 
nawet 20 osób. 

Aleksandra Weiss, 6 b 

 

 

Psie Plotki 

 
W ostatnim numerze postanowiłam 

przedstawić 3 rasy psów oraz dodać do jednej z nich 
pewien bonus…  
Jednak bez zbędnego przedłużania i trzymania 
w niepewności, zaczynajmy! 
 

Wyżeł weimarski 
 

Zalicza się on do ras dość popularnych, jednak 
jest często mylony z wyżłami węgierskimi, które mają 
dość podobną budowę ciała, natomiast różnią się 
umaszczeniem, które jest rude, a w przypadku wyżłów 
weimarskich, srebrne lub szare. Istnieje również 
długowłosa odmiana wyżłów, jednak jest ona rzadziej 
spotykana. Jest to rasa stworzona do polowań, więc 
jej przedstawicieli nazywamy psami myśliwskimi, 
mogą one upolować zarówno małą, jak i dużą 
zwierzynę, jednak z natury wyżły są spokojnymi 
psami, które potrafią wykazywać się ogromną 
inteligencją. Psy te nie wytrzymują jednak długo w 
bezczynności - lubią długie spacery, podczas których 
właściciel poświęca im dużo swojej uwagi. Chętnie 
również pływają i biegają. Trzeba zadbać o ich ruch, 
gdyż potrzebują go minimum 70 minut dziennie. 
Mimo iż psy te nie należą do największych (mierzą 
zazwyczaj od 56 do 70 centymetrów), nie należy 
trzymać ich w małych mieszkaniach, gdyż są one 
bardzo aktywne.  
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Owczarek szetlandzki 
 

Jest on psem pasterskim , nieco podobnym do 
owczarka szkockiego (do którego miał być 
upodabniany), czy border collie. Należy do rasy, która 
często wybierana jest przez pasterzy, 
wykorzystujących ją do zaganiania stad oraz ich 
pilnowania (co czyni go również dobrym psem 
stróżującym), gdzie wykazuje się niezwykłą 
inteligencją oraz sprytem. Jak można wywnioskować 
między innymi, z wyglądu. Owczarek szetlandzki jest 
wesołym psem, o przyjaznym nastawieniu do ludzi 
i innych zwierząt. Bardzo mocno przywiązuje się do 
swych właścicieli, co czyni go psem uczuciowym 
i stworzonym do towarzystwa. 

 
 

Australian cattle dog 
Rasa ta nie należy do zbyt popularnych i nie 

ma nawet swojego polskiego odpowiednika (choć 
u nas często jest po prostu nazywany australijskim 
psem pasterskim), jednak podobnie jak owczarek 
szetlandzki, pieski te należą do psów pasterskich 
i zaganiających. Wyhodowane zostały w Australii 
(głównie do pędzenia bydła) i charakteryzują się 
swoja siłą i zwinnością, a także wytrzymałością, co 
ceni się w przypadku bardzo wielu ras. Nadawałyby 
się również na psy stróżujące, ze względu na ich 
czujność. Australian cattle dogs są idealne dla ludzi, 
którzy potrzebują często zaznać trochę spokoju, gdyż 
są one bardzo mało szczekliwe i spokojne, kiedy 
znajdują się w domu. Może to potwierdzić duża część 
Australijczyków, którzy często przygarniają psy tej rasy 
i traktują je jako członka rodziny. Australijskie psy 
pasterskie żyją stosunkowo długo, co jest kolejną, 
ważną ich zaletą. 

 
 

Bluey 
Bluey był przedstawicielem rasy australian 

cattle dog i uznałam, że warto powiedzieć o nim kilka 
słów, z racji, iż nadmieniłam powyżej jego rasę. 
Mówiąc ogólnie, bluey był najdłużej żyjącym 
australijskim psem pasterskim oraz najdłużej żyjącym 
psem na świecie. Zmarł w 1939 roku, mając 29 lat 
i 5 miesięcy. 

Nadia Kuik, 6 d 

 

SPRZEDAM PLECAK SZKOLNY Z 

WYPOSAŻENIEM 

USZKODZENIA: POGRYZIONY OŁÓWEK 

W PROMOCJI W ZESTAWIE ŚCIĄGI ZA 2 

ZŁOTE 

                                                                             

Absolwent 

Kącik małych, uciążliwych 

zwierzątek 

Komary, kleszcze, meszki, osy, szerszenie 
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i pszczoły. Do tego w upał dochodzą muchy końskie, 
ukąszenia pająków i mrówek leśnych. Latem lista 
owadów, które mogą utrudniać nam wypoczynek, jest 
długa.  

KLESZCZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleszcze najczęściej kojarzą nam się z wycieczką do 
lasu. Tak naprawdę, to te małe pajęczaki chętnie 
przebywają w trawie i można je spotkać na trawniku 
w centrum miasta. Dopiero gdy polują, wspinają się 
na trawy lub krzewy, najczęściej nie wyżej niż na 
70 cm. W związku z tym, bardzo łatwo mogę się 
dostać na nasze ubranie, a stamtąd przejść na skórę. 
Typowymi miejscami ukąszenia u człowieka są głowa, 
uszy, miejsca zgięcia dużych stawów, ręce i nogi. 
Ponieważ ślina kleszcza posiada właściwości 
znieczulające, ukąszenie na ogół nie zostaje 
zauważone. Pamiętajmy, że choć ugryzienie kleszcza 
nie jest bolesne, to kleszcze stanowią o wiele większe 
zagrożenie niż uciążliwe komary, bo przenoszą groźne 
choroby: boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon 
mózgowych albo babeszjozę, które mogą okazać się 
śmiertelne. Około 10 do 40 proc. kleszczy może być 
zakażona. Jednak nawet ugryzienie przez „zdrowego” 
kleszcza, może skończyć się stanem zapalnym lub 
uczuleniem.  
 
Kleszcze stanowią zagrożenie od początku wiosny aż 
do końca jesieni. Przy tym największą aktywność 
wykazują między czerwcem a lipcem. Aż 80 proc. 
nowych przypadków groźnej choroby boreliozy 
odnotowuje się w tym czasie. Gdzie jest najwięcej 
zarażonych kleszczy? Najwięcej jest ich na terenach 
wilgotnych z dostępem do żywicieli (to przede 
wszystkim drobne gryzonie). Można spotkać je 
w lasach i na obrzeżach lasów, w zagajnikach, na 
obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami, 
paprociami, na łąkach, nad brzegiem rzek i jezior. 
 
  
W Polsce najczęściej występują w województwach: 

podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. 
Niestety nie ma na kleszcze skutecznej ochrony. 
Odzież ochronna i odstraszające areozole, maści - 
mogą być czasami niewystarczające, dlatego warto 
zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu 
mózgu. Na boreliozę nie ma szczepienia. Nie oznacza 
to, że powinniśmy bać się spacerów, warto jednak 
pamiętać o kilku zasadach. Po powrocie z każdej 
wycieczki należy dokładnie poszukać śladów 
ugryzienia przez kleszcza.  
Jeśli znajdziemy kleszcza, należy od razu go usunąć w 
całości pęsetą lub grubą igłą. Kleszcza trzeba chwycić 
tuż przy skórze i pociągnąć w górę, a miejsce po 
ukąszeniu dokładnie przemyć spirytusem lub 
posmarować rivanolem. Jeżeli tkwi głęboko lub resztki 
pasożyta pozostały w skórze, lepiej od razu zgłosić się 
do lekarza. Nie wolno kleszczem kręcić, wyciskać go, 
smarować benzyną ani tłuszczem, bo w czasie tych 
zabiegów można rozprzestrzenić bakterie. Jeśli na 
skórze pojawi się rumień wędrujący – zobacz na 
rysunku, lekarz najczęściej przepisuje antybiotyk.  
      

Informacje zebrała dla Was Ania Formanowicz, 
klasa 5b 

Osy, pszczoły i szerszenie 

 

osa 

 

pszczoła 
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szerszeń 

Po ich użądleniu - najbardziej zagrożeni są alergicy – 
u 10-20 procent ludzi może wystąpić bardzo silna 
reakcja uczuleniowa. Dlatego każdy, u kogo ukąszenie 
spowodowało kiedyś silną reakcję alergiczną, 
powinien zgłosić się do specjalisty, gdy dojdzie u niego 
do ponownego użądlenia. Bardzo niebezpieczne, gdy 
osa, pszczoła lub szerszeń użądli w szyję lub gardło. 
Albo jeśli obrzęk po użądleniu jest duży i trzeba podać 
zastrzyk odczulający. Niektórzy lekarze radzą, aby 
miejsce po ukąszeniu czy użądleniu posmarować 
cieniutko miodem. Gdy użądliła nas pszczoła lub osa – 
czy wiecie, jak usunąć żądło? Okazuje się, że gdy 
wyciskamy je palcami, wyciska się do rany jad. 
Dlatego żądło ze skóry powinniśmy zdrapać. Warto 
dodać, że użądlenie szerszeni występujących w Polsce 
nie jest dużo groźniejsze niż użądlenie osy. Jest 
natomiast bardziej bolesne, ponieważ szerszeń jest 
większy i ma dłuższe, głębiej penetrujące żądło oraz 
większą ilość jadu.  

Muchy końskie, pająki i meszki 

Ukąszenia ich mogą powodować duże obrzęki, rumień 
czy wysypkę. Meszki, inaczej bolimuszki, nacinają 
skórę i zlizują wydobywającą się krew. Ugryzienia po 
meszkach są bolesne i bardzo długo się leczą, bo 
owady te mają toksyczną ślinę, która sprawia, że ich 
ukłucia są swędzące. Meszki odstrasza najlepiej 
olejek waniliowy, którym można się posmarować, 
ale działa on krótko.   

 

meszka 

Także ugryzienie przez muchę końską jest 
bardzo bolesne. Nic dziwnego, bo ich aparat gębowy 
jest wyposażony w silne żuwaczki i szczęki, którymi 
rozcinają skórę, by dostać się do krwi. Następnie do 
tak powstałej ranki wpuszczają swoją ślinę, która ma 
właściwości zapobiegające krzepnięciu krwi i ją 
wypijają. 

 

mucha końska 

Okazuje się, że również w Polsce żyją pająki, 
które kąsają, zostawiając na naszym ciele bąble 
podobne do tych będących pamiątką po ukłuciu 
komara. Tylko zamiast jednego maleńkiego śladu po 
nakłuciu, znajdziemy dwa – po wejściu niewielkich 
szczękoczułek. Co ważne, wszystkie pająki są 
jadowite! Ale nie obawiajmy się. Obecność jadu nie 
zawsze jest groźna. Gdy ugryzie nas pająk: 
zdezynfekujmy ranę, zastosujmy zimne okłady, 
możemy również posmarować ją żelem stosowanym 
zwykle po ukąszeniach owadów. Jeśli to nie pomoże i 
czujemy się bardzo źle, należy jak najszybciej 
skontaktować się z lekarzem, bo może jestesmy 
uczuleni.  

 

Sieciarz jaskiniowy jest uznawany za najbardziej 
jadowitego wśród pająków występujących w Polsce 
(żyje w jaskiniach, piwnicach, w studzienkach 
kanalizacyjnych). Ugryzienie tego pająka jest bolesne, 
a miejsce ukąszenia bardzo puchnie. 
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Mrówka leśna 

Ukąszenie przez mrówkę leśną jest bardzo bolesne – 
w miejscu ukąszenia odczuwa się piekący ból i po 
chwili na skórze pojawia się duży bąbel. U alergików 
ugryzienie przez mrówkę jest tak samo niebezpieczne, 
jak ukąszenie osy czy szerszenia, więc należy uważać 
na te owady i w razie konieczności pojechać do 
lekarza.  

 

Jak uniknąć przykrych kontaktów 

z małymi, uciążliwymi „zwierzątkami”?  

Pamiętaj!!! 

Siadając na ziemi, rozłóż koc lub matę. Unikniesz 
pogryzień przez owady biegające. Wybierając się do 
lasu, zakładaj długie spodnie, skarpetki i koszulę 
z długim rękawem. Taki strój zapobiega ukąszeniom 
przez owady latające. Na kemping zabierz ze sobą leki 
przeciw -uczuleniowe (dostępne w postaci maści, żelu 
i aerozolu). Przed wyprawą w miejsca podmokłe, 
wilgotne spryskaj się np. środkiem odstraszającym 
komary i meszki (repelentem). Są one dostępne 
w postaci kremów, płynów, w sprayu. Zazwyczaj 
przeganiają meszki, komary oraz kleszcze. Informacja 
o czasie ochrony, a także o tym, jakie insekty będą 
odstraszane po użyciu środka, znajduje się na 
opakowaniu. Wielu preparatów nie można stosować 
w zamkniętych pomieszczeniach (mogą przedostać 
się do dróg oddechowych i je podrażnić). Pamiętaj, że 
dla dzieci przeznaczone są tylko niektóre preparaty. 
Nie trzeba oczywiście stosować preparatów na skórę, 
chociaż to jest najskuteczniejsza metoda. Można 
kupić świece zapachowe, które przegonią insekty. Są 
też specjalne wkłady (do kontaktu), które ochronią 
nas w mieszkaniu. 

     Zebrał dla Was Andrzej 
Formanowicz, klasa 4a 

 

Widziane zezem 

 

Uff, jak gorąco! 

 
Polskę zalała ostatnio fala upałów. Czujemy 

się jak w afrykańskiej dżungli. W cieniu na dworze 
ponad 30 stopni Celsjusza, a w budynkach – lepiej nie 
mówić. A rok szkolny jeszcze się nie zakończył. Jak tu 
się uczyć? Jak myśleć? Jak ćwiczyć na wuefie? Jak 
spełniać wymagania nauczycieli? Najlepszym 
wyjściem byłoby pewnie udanie się do chłodnych, 
klimatyzowanych pomieszczeń, na przykład do galerii 
handlowej, kina czy na basen. Ale tam niestety nie da 
się w stu procentach realizować podstawy 
programowej. Możemy trochę pozazdrościć klasom 
pływackim, które chociaż dwa razy w tygodniu mogą 
schłodzić się w czasie lekcji w basenie. Cóż nam więc 
pozostaje? Pić do woli wodę, najlepiej niegazowaną, 
wachlować siebie i innych, ubierać się lekko (ale 
skromnie, jak przystało na ucznia) i czekać cierpliwie 
na zakończenie roku szkolnego. To już niedługo! Damy 
radę! 

Red. 

 

Bezpieczne wakacje 
 

Wakacje to czas odpoczynku, ale musimy 
pamiętać, aby nie siedzieć cały dzień przed 
komputerem, szczególnie kiedy jest ciepło. 
Powinniśmy korzystać z ładnej pogody i aktywnie 
bezpiecznie wypoczywać. Trzeba jednak wiedzieć, jak 
się bezpiecznie zachowywać, zarówno nad morzem, 
jeziorem czy w górach.  

Na początek przypomnę Wam zasady 
bezpiecznego przebywania na słońcu. Przede 
wszystkim należy zachować umiar w przebywaniu na 
słońcu. Musimy pamiętać o tym, aby użyć kremu 
z filtrem ochronnym zawsze, kiedy przebywamy na 
słońcu, ale szczególnie wtedy, kiedy wybieramy się na 
plażę i jesteśmy narażeni na silne działanie promieni 
słonecznych. W czasie upałów powinniśmy pić dużo 
wody i zawsze nosić nakrycie głowy oraz okulary 
słoneczne (UWAGA! noszenie ciemnych okularów bez 
filtra jest niebezpieczne. Wiadomo, że źrenica, do 
której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki 
temu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV). 
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Powinniśmy unikać ekspozycji na duże słońce, czyli 
w godzinach południowych, szczególnie pomiędzy 
godziną 12 a 14, wtedy najbezpieczniej chronić się 
w cieniu. Pamiętajmy, aby unikać wysiłku w pełnym 
słońcu. 

 

Wakacje nad morzem lub jeziorem 

 

 

Nie powinniśmy się kąpać w niestrzeżonych 
kąpieliskach. Najlepiej pływajmy i kąpmy się tam, 
gdzie jest ratownik WOPR. Nie wchodźmy do wody 
w miejscach, w których kąpiel jest zakazana. 
Informują o tym znaki i tablice albo wywieszona jest 
czerwona flaga - na strzeżonej plaży. Nie pływajmy 
w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (najlepsza 
temperatura 22-25°C). Zanim w ogóle wejdziemy do 
niestrzeżonych zbiorników, dorośli każdorazowo 
powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. 
Pamiętajmy, że nie wolno pływać w czasie burzy, mgły, 
gdy wieje porywisty wiatr. Gdy nie umiemy pływać, 
nie powinniśmy wchodzić do wody bez opieki dorosłej 
osoby. Nie wolno skakać z pomostów, szczególnie gdy 
nie wiemy, jakie jest dno, ponieważ możemy uderzyć 
głową w dno, może być za płytko, albo dno może być 
pełne głazów, co grozi nam śmiercią albo poważnym 
kalectwem – np. złamaniem kręgosłupa. Pamiętajmy, 
że gdy jesteśmy rozgrzani, nie powinniśmy skakać do 
wody (najlepiej przed wejściem do wody ochlapać się 
wodą – unikniemy wtedy wstrząsu termicznego, 
niebezpiecznego dla naszego organizmu). Najlepiej 
pływajmy w znanych nam miejscach. A jeśli miejsce 
jest nam nieznane, pamiętajmy, aby nie pływać tam, 
gdzie jest dużo wodorostów lub występują 
zawirowania wody lub zimne prądy. Może to być 
niebezpieczne. Zwracajmy uwagę na to, aby nie 
pływać bezpośrednio po posiłku – zimna woda może 
doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka. Po kąpieli 

nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Pamiętajmy 
też, aby nie przebywać w wodzie zbyt długo ani też nie 
wchodzić do niej po zbyt krótkiej przerwie. Po 
ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. I na koniec 
- nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu 
zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest 
niebezpieczne. Niebezpieczne są też zabawy 
w „przytapianie” innych osób korzystających z wody, 
spychanie do wody z pomostów lub z materacy. 
Pamiętajmy, że nie wszyscy potrafią pływać. To może 
się skończyć tragedią. Gdy korzystamy z kąpielisk, 
zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Ktoś może 
potrzebować naszej pomocy. Jeżeli nie będziemy się 
czuli na siłach, aby pomóc takiej osobie – nie bójmy 
się, należy wtedy zawiadomić kogoś dorosłego. Nie 
bądźmy obojętni!  

WAKACJE W GÓRACH 

 
 
Powinniśmy na wycieczki wybierać się zawsze 

z dorosłą osobą. Nie możemy oddalać się od grupy. 
Nie wolno nam dokarmiać zwierząt na szlakach, bo to 
może im zaszkodzić. Wybierając się na wyprawę 
w góry, należy mieć zawsze wygodne, najlepiej 
górskie buty i odpowiednie ubranie. Trzeba pamiętać, 
że pogoda w górach może zmienić się bardzo szybko, 
a silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się 
i może doprowadzić do szybkiego wyziębienia 
organizmu. Natomiast mocne słońce wiąże się 
z ryzykiem odwodnienia oraz poparzeń słonecznych. 
Pogoda najczęściej psuje się po południu, dlatego 
najlepiej wyruszać na górskie szlaki rano. Zawsze miej 
ze sobą na wszelki wypadek latarkę, kurtkę 
przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, aby być 
gotowym na każdą zmianę pogody. Ruszając ze 
schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto 
powiedzieć, dokąd idziemy i jakimi szlakami, 
szczególnie gdy wybieramy się w dłuższą trasę, 
zapamiętajmy numer alarmowy GOPR. W górach, 
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szczególnie wysoko nie powinniśmy krzyczeć, bo 
może to spowodować lawinę (to oczywiście  zimą), 
może wystraszyć zwierzęta albo spowodować, że 
dzikie zwierzęta zainteresują się nami. Nie można 
wyrzucać śmieci na drodze. Nie wolno nam niszczyć 
przyrody. W górach nie powinniśmy zbaczać ze szlaku. 
Gdy jesteśmy w lesie, nie wolno nam rozpalać ognia. 
Powinniśmy nosić długie skarpetki, tak aby kleszcze 
i mrówki nas nie pogryzły, oraz spryskać się sprejami 
odstraszającymi kleszcze i komary. Zawsze po 
powrocie z wycieczki powinniśmy sprawdzić, czy nie 
mamy czegoś co mogłoby być kleszczem lub śladem 
po jego ugryzieniu. Musimy swoje śmieci wyrzucać do 
koszy albo najlepiej wziąć je ze sobą. Nawet te, które 
są w śmietnikach, mogą stać się niebezpieczne dla 
leśnych stworzeń, które mogą się nimi zatruć. Dlatego 
na szlakach górskich, poza schroniskami, nie 
znajdziecie nigdzie koszy na śmieci.  
W namiocie lub przyczepie na polu namiotowym 
musimy przestrzegać ciszy nocnej. Nie wolno nam 
zaśmiecać środowiska. Musimy szanować przestrzeń 
prywatną innych osób. Powinniśmy zostawić miejsce 
biwaku tak, jak wyglądało ono przed naszym 
przyjazdem albo w jeszcze lepszym stanie. 

 
Życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom 

bezpiecznych wakacji, pełnych niesamowitych 
wrażeń. 

 
     Ania Formanowicz, klasa 5b 

 

KUŹNIA 

TALENTÓW 

 

 
 

Prezentujemy zwycięską pracę Międzyszkolnego 
Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej „Zdarzyło 
się to za drzwiami starej szafy…” w kategorii klas  
6  -8. Autorką opowiadania jest Marta Drąg z kl. 6 a 
ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie  Podgórnym   
 

W dalekiej przyszłości 
 

Zdarzyło się to za drzwiami starej szafy. Szafy, 
do której weszła wściekła i zrozpaczona dziewczyna. 
Astrid Sorensen została usunięta ze swojej trzeciej 
szkoły w ciągu ostatnich dwóch lat. Astrid posiadała 
niesamowite zdolności hakerskie. Włamywała się do 
szkolnego systemu i często zmieniała innym uczniom 
ze szkoły oceny na lepsze. Niestety. nie zawsze 
udawało jej się to zrobić niespostrzeżenie. Wtedy 
właśnie była wyrzucana ze szkoły. Tylko że Astrid 
bardzo polubiła swoją nową szkołę i zamierzała w niej 
zostać, co się niestety nie udało. Płacząc ze złości na 
samą siebie i z żalu schowała się w szafie. Nagle 
skulona między wiszącymi ubraniami poczuła wiatr, 
zapach spalin  i głosy ludzi oraz pojazdów. Rozgarnęła 
rękami płaszcze. Jednak zamiast tylnej ściany szafy 
zobaczyła miasto. Ogromne wieżowce sięgały do 
chmur, na ulicach pojawiały się pojazdy, jakich nigdy 
w życiu nie widziała. Astrid zamarła ze zdziwienia. 
Wszystko było bardzo nowoczesne. W powietrzu 
latały drony. 

- Cześć – usłyszała. – Zgubiłaś się? – Astrid 
zobaczyła obok siebie chłopaka mniej więcej w jej 
wieku. 

- Jestem Reece – przedstawił się nieznajomy 
i wyciągnął rękę. 

- Astrid – powiedziała zdezorientowana 
dziewczyna. 

- Astrid? – zmarszczył brwi. – Kiedyś słyszałem 
to imię, tylko nie wiem kiedy. Zapomniałem. Jest 
niespotykane w tych czasach. Nieważne – stwierdził 
po chwili. Uścisnęli sobie ręce. Dziewczyna zobaczyła 
na nadgarstku chłopaka dziwną, metalową 
bransoletkę z wygrawerowanym imieniem „Reece”. 

- Co to? – spytała. 
- Znacznik. Ty nie masz? – zdziwił się Reece. 

Astrid pokręciła głową. – Ty nie jesteś stąd, prawda? 
– domyślił się chłopak. – Jesteś inaczej ubrana i nie 
posiadasz Znacznika. I masz takie dziwne imię. 
Wszystko ci wytłumaczę. 
Usiedli na pobliskiej ławce. Reece wyciągnął z kieszeni 
motyla. 
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- Trzymasz owady w kieszeni? – Astrid 

spojrzała krzywo na kolegę. 
- Owady? Oczywiście, że nie. Widzisz? To 

mały dron. Rany, ty naprawdę jesteś z innego świata 
– pokazał jej. Rzeczywiście, motyl okazał się malutkim 
dronem. Astrid nigdy takiego nie widziała. Była 
pewna, że u niej takich nie ma. 

- Wypuszczę go, żeby pilnował, by nie 
przyszedł żaden z Klasy Wyższej. Mogliby ci coś zrobić 
za brak noszenia Znacznika. Ach, racja, ty ich nie 
znasz. Posłuchaj. Klasa Wyższych to ludzie, którzy 
rządzą naszym światem. Widzisz tamten wysoki 
budynek? To ich siedziba. Do Klasy należą sami 
mężczyźni. Ustalili, że jak w rodzinie rodzi się dziecko, 
to w tym samym czasie musi umrzeć inna osoba 
należąca do tej rodziny, aby nie zwiększyła się liczba 
osób na Ziemi. Zwykle to starsze osoby.    W swojej 
firmie mają takie systemy, które umożliwiają 
kontrolowanie całego społeczeństwa. Każdy człowiek 
w dniu urodzin dostaje taką bransoletkę. Jest ona 
połączona z systemem Klasy Wyższej. Nazywamy ją 
Znacznikiem. Kiedy rodzi się dziecko, system loguje 
kogoś z rodziny tego dziecka  i wysyła specjalny znak 
do Znacznika danej osoby. Bransoletka przesyła go do 
mózgu człowieka i on umiera. Jednym słowem – oni 
kontrolują każdego człowieka. Decydują, kiedy ma 
umrzeć i to, jak się czuje. Oczywiście w systemie nie 
ma nikogo z Klasy. Ich to nie dotyczy – wyjaśnił Reece. 

- Dlaczego oni rządzą? – zapytała Astrid. – Jak 
to się stało? 

- Dawno temu zaczęło braknąć pożywienia 
i wody. Ludzie walczyli ze sobą, aż w końcu pojawili 
się ci z Klasy Wyższej. Wygrali wiele wojen i w końcu 
ludzie zaczęli się poddawać. Wymyślili systemy 
kontroli, drony i to wszystko – Reece zatoczył ręką 
koło wokół siebie. 

- Okropne – stwierdziła Astrid. 
- Jest jeszcze gorzej. Moja mama jest 

w bliźniaczej ciąży. Niedługo urodzi. Może dzisiaj, 
może jutro. Z dorosłych członków rodziny została już 

tylko babcia, mama i tata. Reszta zginęła, kiedy 
urodziłem się ja i moi bracia. 

- Czyli podczas narodzin dzieci umrze twoja 
babcia i któreś z rodziców? – upewniła się 
dziewczyna. 

- Niestety tak. Chciałbym temu zapobiec, ale 
się nie da – powiedział ponuro chłopak. 

- Jak to? Na pewno jest jakiś sposób – 
stwierdziła Astrid. – Nie można na przykład włamać 
się do systemu? 

- System znajduje się w Budynku Klasy 
Wyższej. Poza tym trzeba mieć takie 
specjalne zdolności i … dlaczego się uśmiechasz? 

- Bo ja posiadam takie zdolności. Z tego 
powodu zostałam wyrzucona z trzech szkół. Wiem,      
że na pewno są jakieś zabezpieczenia, ale da się je 
obejść – mówiła dziewczyna. – Wymyślimy, jak wejść 
do tego budynku i systemu i uratować twoją rodzinę. 
I przy okazji zniszczyć centrum dowodzenia Klasy 
Wyższej. Zastanówmy się… 

W końcu plan był gotowy. Polegał na tym, że 
Reece i Astrid dostaną się niepostrzeżenie do 
Budynku Klasy Wyższej. Odwrócą uwagę strażników 
pilnujących wejścia małym dronem. Dron rozpyli gaz, 
który uśpi strażników na parę godzin, a wtedy nowi 
przyjaciele przebiorą się w ich ubrania. Małe było 
prawdopodobieństwo, że zostaną zdemaskowani – 
Klasa Wyższa była bardzo pewna siebie i nie 
zainstalowano szczególnych zabezpieczeń 
w budynku. Przecież wszyscy się ich bali. Ludzie byli 
zrezygnowani i poddali się terrorowi. Potem Astrid 
włamie się do systemu i spróbuje go zniszczyć. 
Następnie będą musieli szybko uciec z budynku, 
ponieważ takie unieszkodliwienie systemu 
prawdopodobnie przyczyni się do eksplozji urządzeń, 
która będzie na tyle mała, że zniszczy system   i resztę 
maszyn, ale nikt nie powinien ucierpieć. Rodzina 
Reece`a będzie uratowana (tak samo jak wszystkie 
inne), a na świecie nie będzie już kontroli Klasy 
Wyższej, bez systemu będzie niegroźna. Chłopak 
i dziewczyna doszli do wniosku, że Astrid jest 
z przeszłości, a szafa jest przejściem z jej świata do 
przyszłości, czyli świata Reece`a. 

- Zaczynamy – oznajmiła Astrid. – Nie 
możemy czekać. Dzieci mogą się urodzić w każdej 
chwili. Ruszyli w stronę firmy. Niedługo po tym stanęli 
przed budynkiem. Reece wyciągnął z kieszeni dron 
i wypuścił w powietrze. Przez chwilę nic się nie działo, 
a potem usłyszeli krzyk strażników. Ostrożnie 
podeszli do nich i zobaczyli dwóch mężczyzn leżących 
na ziemi. Szybko przebrali się w ich stroje, po czym 
bez żadnych przeszkód weszli do Budynku Klasy 
Wyższej. Nikt nie zwrócił na nich uwagi. Szli 
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korytarzami, aż w końcu natknęli się na drzwi 
z napisem: SYSTEM KONTROLI CZŁOWIEKA. Wejście 
było zabezpieczone kodem, ale Astrid szybko go 
rozpracowała i drzwi stanęły otworem.                    W 
pomieszczeniu nikogo nie było. Spostrzegli za to 
mnóstwo komputerów, tablic multimedialnych                  
i wiele innych urządzeń, których nie było 
w przeszłości w świecie Astrid. 

- Pilnuj drzwi. Na wszelki wypadek – szepnęła 
Astrid do Reece`a, który posłusznie stanął przy 
wejściu. Dziewczyna usiadła przy jednym 
z komputerów. Tak jak wcześniej, szybko złamała 
hasło. Chwilę szukała w komputerze potrzebnego 
pliku. W końcu znalazła. Otworzyła go. Wpisała parę 
haseł. Nagle na ekranie pojawiło się mnóstwo 
nazwisk różnych ludzi z całego świata. 

 
- To jest trudniejsze niż myślałam – przyznała 

– ale dam radę. Przez chwilę słychać było tylko dźwięk 
klawiatury. Nagle na ekranie pojawił się czerwony 
napis: System zniszczony. 

- Udało się – Astrid odetchnęła z ulgą. – 
Uciekajmy. I to szybko. Zanim urządzenia wybuchną. 
Puścili się biegiem przez korytarze. Ludzie z Klasy 
Wyższej patrzyli na nich zdziwieni, ale nikt nie 
podejrzewał niebezpieczeństwa. Reece i Astrid 
wybiegli na zewnątrz. 

- Odsunąć się! – krzyknęli do przechodniów. 
Parę sekund później w Budynku Klasy Wyższej 
eksplodował system. Przechodnie stali przez chwilę 
oniemiali, a potem rozległ się okrzyk radości                         
i zwycięstwa oraz chrzęst spadających Znaczników. 

- Udało się! Naprawdę się udało! – ucieszył się 
Reece. – Astrid, jesteś naprawdę niesamowita! 

- Chodźmy do twojej rodziny – 
zaproponowała uszczęśliwiona dziewczyna. 

- Tak. Muszą wiedzieć, że już nie ma Klasy 
Wyższej, i że nikt nie zginie – zgodził się chłopak. 

Dom Reece`a, jak reszta budynków w mieście, był 
bardzo nowoczesny. Na spotkanie wybiegła im babcia 
Reece`a. 

- Twoja mama urodziła! – wykrzyknęła do 
wnuczka. – I nikt nie zginął! I nasze Znaczniki nagle 
spadły! Co to… - zdziwiona spojrzała na dymiący lekko 
budynek Klasy. 

- To zasługa Astrid – wyjaśnił Reece. – Jest 
z przeszłości i Jest niezwykle utalentowaną hakerką. 
Babciu, poznaj moją nową koleżankę. To ona 
unieszkodliwiła system. 
Reece i Astrid opowiedzieli całą historię babci, 
rodzicom i braciom chłopaka. Wszyscy byli zdziwieni 
pomysłowością dziewczyny i Reece`a. 

- Uratowaliście miliony ludzi. To niesamowite 
– oznajmił tata chłopaka. – I jesteś z przesz… 

- Przypomniałem sobie – przerwał mu nagle 
Reece. Moja prapraprababcia nazywała się Astrid. 

- Tak, chyba każdy zna Astrid Sorensen. Była 
wielką i słynną hakerką. Jesteśmy dumni, że była 
z naszej rodziny – dodała babcia Reece`a. – Zaraz – 
zrobiła wielkie oczy. – To chyba nie znaczy, że ty, 
Astrid, jesteś… 

- Prapraprababcią Reece`a, czyli naszym 
przodkiem – dokończyła mama chłopaka. – To bardzo 
możliwe. 

- Niesamowite… - ojciec Reece`a 
z niedowierzaniem pokręcił głową. 

- Astrid, nieważne, z ilu szkół cię jeszcze 
wyleją. Rozwijaj swoje umiejętności jak tylko możesz. 
Prawdopodobnie uratujesz jeszcze wiele ludzi, 
zapobiegniesz kradzieżom, złapiesz poszukiwanych 
od dawna ludzi… - oświadczyła babcia. 

- Teraz już wiemy – powiedział Reece – że 
kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, czy jeśli pojawi 
się kolejna grupa żądnych władzy ludzi pragnących 
przejąć kontrolę nad światem… 
- Wystarczy zrobić jedno – dodała matka chłopaka. – 
Wezwać Astrid Sorensen 
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1. Complete the text with verbs in past simple tense.  

Pictures will help you. 

 

My summer holidays. 

 

This summer I had great holidays! I hardly spent a day at home. In June I _______ 

_________  and ____________  with my friends. It was rather hard but exciting! 

In July my family and I went to the seaside. We _________  in the sea and  

___________  on the beach. In August I visited my grandparents in the country.  

I ______ _ _______  and ________ ___________  with my friends. Once we 

______ 

____ _ ___________ . We put a tent, made fire and told funny stories at night. I  

 

enjoyed my summer holidays very much! 
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Ze sportu 

 
Dnia 14 i 15 maja 2019r. na stadionie Młodzieżowego Ośrodka Sportu  przy ulicy Gdańskiej 1 odbyły 
się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym (bieg na 60m, 1000m, rzut 
piłeczką palantową oraz skok w dal). 

  
Naszą szkołę reprezentowali: 
Siniawska Joanna, Lewandowska Ania, Cieśla Julia, Lerczak Wiktoria, Leporowska Wiktoria, Worsa Wiktoria 
oraz Kędziorek Laura, Kacper Konieczny, Mateusz  Łeszyk, Kacper Kula, Filip Nowacki, Zyskowski Jędrzej, 
Domagalski Karol i Wybieralski Mateusz. 
  
Zawodnicy za swoje wyniki sportowe zdobywali punkty, które liczone były do ogólnej klasyfikacji  szkół. 
Na podium w rywalizacji indywidualnej stanęli Kacper Konieczny (II m w biegu na 60m, II m w rzucie piłeczką 
palantową i III m w skoku w dal) oraz 
Filip Nowacki ( III m w biegu na 1000m) awansując do finału Mistrzostw Województwa. 
SP 34 ukończyła rywalizację na 8 miejscu wśród  dziewcząt (na 20 startujących reprezentacji), natomiast 
reprezentacja chłopców została zdyskwalifikowana. 
  
Wyniki poszczególnych zawodniczek i szkół na www.mos.poznan.pl . 
  
Wszystkie osoby otrzymują pochwałę za godne reprezentowanie szkoły oraz ocenę celującą. 
  

   
 

 

 

 

 

 

http://www.mos.poznan.pl/
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Mały  

szkolniaczEK 

W dniach 22-24 maja byliśmy na 
zielonej szkole w Osiecznej. 
Opracowaliśmy baśnie i bajki, których 
akcja dzieje się w lesie. Wybraliśmy 
„Czerwonego Kapturka”, „Jasia 
i Małgosię” oraz „Królewnę Śnieżkę”. 
Przygotowaliśmy pantomimiczne 
inscenizacje, które zaprezentowaliśmy 
naszym rodzinom w dniu zakończenia 
zielonej szkoły. Poza zajęciami 
wybraliśmy się także na wycieczkę do 
wiatraków. Mieliśmy okazję zwiedzić 
wiatrak od wewnątrz. Ponadto 
chodziliśmy po Rynku, centralnym 
miejscu Osiecznej i na plac zabaw. 
Bardzo nam się podobało, chcemy tam 
wrócić za rok. 

Uczniowie klasy drugiej b z 
wychowawczynią  

  

 

 

 

Na wakacje mogłabym pojechać 

na przykład ... 

 

W góry, gdzie szczyty wysokie. Ale 

w jakie góry? Może w Karkonosze, może 

w Tatry, a może w Bieszczady? 

A może jednak nad morze ..., tylko 

gdzie? Jak zawsze do Chłopów, czy do 

Kołobrzegu, Gdańska? Czy Gdańsk jest 

od gdakania? Bo mi kojarzy się z kurą. 

Ale mogę pojechać też do jakiegoś 

miasta, na przykład Torunia, Warszawy, 

Częstochowy, ... 
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A jak będę zmęczona to wybiorę się 

z Poznania do Poznania. Wyjdę z bloku 

i powiem, że dotarłam do celu. 

Pojadę gdziekolwiek, byle tylko gdzieś 

jechać i spędzać czas z bliskimi. 

Asia Woźniak 2b 

Moje plany na wakacje to wyjazd nad 

morze, do Rewala, a później w Bory 

Tucholskie na spływ kajakowy. Już nie 

mogę się doczekać! 

Maja Walich 2b 

 

 

W czasie wakacji pojadę do Niemiec, do 

Włoch i do Szwajcarii oraz nad polskie 

morze. W Niemczech będę mile 

spędzać czas na grach, zabawach 

i różnych wycieczkach. Będę kąpał się w 

basenie i chodził na spacery. 

W Szwajcarii będę chodził po górach 

i podziwiał widoki. Będąc we Włoszech 

pojadę do Mediolanu i Turynu, a nad 

Bałtykiem odwiedzę Trójmiasto i będę 

się kąpał w morzu.  

Dawid Obarski 2b 

Wakacyjna wyprawa w nieznane 

Lato, lato, lato czeka ... to słowa 

wakacyjnej piosenki. Każdy wie, że lato, 

to czas wakacji, zabawy i przygody. 

Najlepsza przygoda to taka, którą 

zaplanujemy sobie sami. W tym roku 

sam, za namową taty, planuję trasę 

naszej wakacyjnej wyprawy 

w nieznane. Chcemy zobaczyć ciekawe 

miejsca. Bardzo lubimy zwiedzać stare 

zamki, dlatego nasza wycieczka będzie 

na pewno bardzo ciekawa i owiana 

pewną tajemnicą. Spędzimy też trochę 

czasu nad jeziorem, pewnie nie tylko 

nad jednym. Będą ogniska, piosenki 

i straszne stare opowieści. Sam jestem 

ciekawy, co z tego wyniknie. Bo przecież 

lato, lato, lato czeka ... 

Tymoteusz Gruszka 2b 
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Co ciekawego u Zuchów Niepokonanych? 
 

Zuchowe Majsterkowo

 
Majsterkowo jest w Castoramie. Czekały na zuchów 7 maja dwie panie. Robiliśmy 
ogrodnicze niespodzianki na Dzień Matki. Najpierw malowaliśmy ceramiczne 
doniczki. Potem zwiedzaliśmy działy sklepowe. Po wyschnięciu naszych „ cudeniek”, 
sadziliśmy kwiatki aksamitki. W dobrej, ogrodowej ziemi na pewno będą kwitnąć aż 
do późnej jesieni. Na koniec wizyty wszyscy otrzymali „szare tytki” z upominkami 
z Castoramy. 
Polecamy Majsterkowo wszystkich dzieciakom! 
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Zuchowy rowerowy zawrót głowy 
 

Na zbiórkę 20 maja zuchy 
przyjechały na swoich rowerach 
i hulajnogach. Na placu przed naszą 
szkołą druhna Jagoda oraz przyboczni, 
druhowie: Maksymilian, Hugo i Norbert 
przygotowali małe miasteczko drogowe. 
Pogoda dopisała. Kolorowe pachołki 
wytyczały ścieżki rowerowe. Duże znaki 
drogowe trzeba było trzymać, bo ciągle 
zrywał się wiatr.  Była „pętelka”, slalom, 
przejazd przez kładeczkę, nakładanie 
szarfy na laskę, wjazd na rondo, zakaz 
skrętu w lewo, pierwszeństwo przejazdu  
i zatrzymywanie się przy znaku STOP. 
Przyboczni lizakami pokazywali trasę. 
Wszyscy próbowali swoich sił i świetnie 
się bawili. Cała zbiórka odbyła się na 
świeżym powietrzu. Przyglądali się jej 
dorośli i mówili, że zuchy ładnie się 
bawią. 
 

Jubileuszowy biwak 

 
25 maja br. 149 Poznańska 

Drużyna Harcerska „Bzura” 
im. gen. Tadeusza Kutrzeby obchodziła 
swoje 25 - lecie. Przyjechali goście,  
a wśród nich dawni harcerze 
i instruktorzy. Na terenie stanicy ZHP 
Obornik gasiliśmy świeczki na pysznym 
urodzinowym torcie, biegaliśmy po lesie 
w ramach biegu harcerskiego, 
a wieczorem przy ognisku 
wspominaliśmy stare, dobre czasy, 
śpiewaliśmy harcerskie piosenki 
i jedliśmy pieczone kiełbaski. 
W prezencie przywieźliśmy piękny 

prezent- plakat, który zaprojektował 
i wykonał druh Filip, wydrukował druh 
Jacek, a ramkę dała druhna Jagoda. 
Będzie wisiał na honorowym miejscu 
w ich harcówce.  
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X Jubileuszowy Obóz Konny 

w stanicy- Błota 

w pięknej Puszczy Noteckiej- krainie 100 jezior 

w terminie 5-11 sierpnia 2019 r. 

 

Dla zuchów i  ich przyjaciół 
 
W programie: 

• codzienna jazda konna, 
• kontakt z puszczańską przyrodą 
• zakwaterowanie w leśniczówce 
• całodzienna wycieczka do pobliskich miejscowości: Sieraków i Międzychód z 

atrakcjami 
• turniej w kręgle 
• codzienna kąpiel w pobliskim jeziorze pod nadzorem ratownika 
• codzienne ogniska ze śpiewem przy gitarze 
•  podchody i gry leśne 
• wyjazd do dostrzegalni przeciwpożarowej z tarasem widokowym 
• wycieczka do nadleśnictwa i spotkanie z leśnikiem 
• leśna majsterka z kory, gliny i kamieni 
• zawody sportowe w piłkę nożną i siatkową 
• konkursy z nagrodami i target 

 
czyli obozowe życie z dala od zgiełku wielkim miast! 
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