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Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

 Walka o oceny trwała 

do ostatnich chwil. 

 Egzaminy 

w maseczkach, 

przyłbicach… 

 Ósmoklasiści żegnają 

„34” inaczej niż zwykle. 

 Z „34” żegnają się 

zasłużeni nauczyciele – 

pani Danuta 

Kasprowicz i  pani 

Jadwiga Gąska. 

 Przed nami 

wytęsknione wakacje. 

 
 

 

Zapraszamy do rozmowy z paniami: Danutą 

Kasprowicz i Jadwigą Gąską. 
 

„Mogłam tu rozwinąć skrzydła, rozwijając skrzydła moich 
wychowanków” – rozmowa z panią Danutą Kasprowicz 
 
„Szkolniaczek”: W naszej szkole uczyła Pani przez wiele lat, ale nie od 
początku. Czy „34” spełniła Pani oczekiwania? 
Danuta Kasprowicz: Pierwsze wrażenie... szkoła inna niż wszystkie. 

Naturalnie, jak każdego, zdumiała mnie i oczarowała Pippi, dominująca 

w holu, a potem było spotkanie z p. dyr. Waśniowską, która stwierdziła, że 

będę tu pasować.  „34” spełnia oczekiwania wszystkich, których obchodzi 

dziecko i jego rozwój. Mogłam tu rozwinąć skrzydła, rozwijając skrzydła 

moich wychowanków. 

„Szk.”: Prowadziła Pani kółko teatralne. Rozwijała Pani w ten sposób swoją 

pasję, zaszczepiała w młodych ludziach miłość do teatru…  

D.K.: Dzieliłam tę pasję z wieloma rocznikami uczniów (bywały lata, że 

w kole działało tylu młodych aktorów, że nie mieściliśmy się na scenie!) – 

spotykali się tu uczniowie niezwykli: przede wszystkim kreatywni 

i utalentowani (nawet jeśli ze swoich talentów nie od razu zdawali sobie 

sprawę), ale też przebojowi, ekspresywni, odważni, czasem nieśmiali, lecz 

wszyscy wrażliwi na piękno i sztukę. Bez nich nic bym nie zdziałała, 

podobnie jak nie zdziałałabym wiele bez  miłośniczek teatru z grona 

nauczycielskiego.  
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Współtworzyłyśmy teatr „Za Szkolną Kurtyną” 

z cudowną, kochaną p. Olesińską, 

utalentowanymi i niezawodnymi paniami Pauliną 

Celką, Karoliną  Piszczek, Gabrysią Wołosz, 

Jadwigą Gąską a wcześniej z charyzmatyczną 

muzyczką, p. Napieralską oraz wybitną 

plastyczką, p. Majewską. Jej orzeł jako element 

scenografii towarzyszy od lat naszym występom 

z okazji Święta Niepodległości. 

„Szk.”: Jakie jeszcze pasje ma nasza polonistka? 
D.K.:  Oczywiście, czytanie. Należę do tych, 

„którzy lubią poezję”, ale wielką radość sprawia 

mi każda lektura. 

Kolekcjonuję stare fotografie i historie z nimi 

związane. Udało mi się nagrać opowieść mojej 

babci, niestety chyba nie da się jej odtworzyć, bo 

zapisałam ją na taśmie magnetofonu marki 

„Grundig” (kto dziś wie, co to jest?). Zbieram 

także różne wydania kryminałów Agathy Christie. 

„Szk.”: Co najbardziej zapadło Pani w pamięć 
przez lata pracy w „34”? (wydarzenia, sytuacje, 
osoby…) 
 D.K.:  To, do czego ciągle wracają 

wspomnieniami pracujący w „34” i uczący się 

tutaj na przełomie wieków – i tysiącleci – festyny. 

Bo nie były to jarmarczne rozrywki, lecz Rozrywka 

i Nauka w jednym, na bardzo wysokim poziomie, 

wymagające, wyzwalające niesamowitą siłę 

twórczą, drzemiącą w uczniach, nauczycielach, 

rodzicach. Nie da się zapomnieć tego poczucia 

więzi, wspólnoty dążeń, tej chwili, kiedy się po 

północy wychodziło ze szkoły z nadzieją na 

jutrzejszy triumf, bo porażki w ogóle nie brało się 

pod uwagę. W festyny angażowała się rzesza 

ludzi, pomaganie „34” nobilitowało. 

„Szk.”: Czego najbardziej żal? 
D.K.:  Radości i poczucia spełnienia, gdy lekcja 

„wychodziła”, gdy wszystko, co sobie założyłam, 

trafiało do ucznia. Najbardziej będzie mi jednak 

brakowało atmosfery wspaniałej, twórczej 

zabawy na zajęciach koła teatralnego i tych, 

którzy w tej przygodzie towarzyszyli mi od pięciu 

lat, moich najukochańszych uczniów. 

„W każdym zawodzie, który się wykonuje, żeby 
czuć satysfakcję i osiągać efekty, należy być 
artystą” -  rozmowa z panią Jadwigą Gąską 
 

 
 
„Szkolniaczek”:  Wszyscy znają Panią jako 
nauczycielkę informatyki. W głębi duszy kryje się 
jednak wrażliwość artystki – maluje Pani obrazy. 
Jak Pani łączy te dwie różne sfery? 
Jadwiga Gąska: Moim życiowym wyborem była 
plastyka. Czuję się w tej sferze bardzo dobrze. 
Przelewam na płótno czy kartkę moje uczucia, 
reakcje na otaczający świat. Moja przygoda 
z informatyką zaczęła się, kiedy ten przedmiot 
zaczął wchodzić do szkół. Podjęłam wyzwanie, 
którym było zaprzyjaźnienie się z komputerem 
i nauczanie informatyki. Wyszłam z tego bogatsza 
o nowe umiejętności i wiadomości. Dusza artysty 
każe informatykowi szukać w rozwiązaniach nie 
tylko funkcjonalności, ale i piękna. W każdym 
zawodzie, który się wykonuje, żeby czuć 
satysfakcję i osiągać efekty, należy być artystą. 
Pracuję na co dzień z młodzieżą, dziećmi 
i wrażliwość bardzo pomaga w kontaktach oraz 
przekazywaniu wiadomości, dotarciu do 
odbiorcy. 
„Szk.”: Jak będzie Pani wspominać „34”? 
J.G.: Zawsze bardzo ciepło. Pracuję w tej szkole 
18 lat, czuję się w niej jak w drugim domu. 
Wszystkich pracowników i uczniów również tych, 
którzy odeszli z murów tego budynku, będę 
wspominać z sentymentem. Mam nadzieję, że 
mój kontakt z „34” będzie trwał dalej, chociaż już 
w innym wymiarze. „Szkolniaczek”, strona 
internetowa, festyny, konkursy, uroczystości, 
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sukcesy i porażki – tym żyłam i będzie tego 
brakować. Wierzę, że przyjaźnie i znajomości 
będą trwały dalej. 

 
„Szk.”: Czego najbardziej żal? 
J.G.: Mówi się, że nie trzeba żałować niczego, że 
nie można żyć przeszłością. Zgadzam się z tym, 
ale nostalgia do tego, o czym wspomniałam w 
poprzednim pytaniu, będzie. Jeszcze nie czuję 
tego, ponieważ dużo się dzieje. Nauczanie zdalne, 
wystawianie ocen, egzamin ósmoklasisty, 
wypisywanie świadectw zajmują mnie teraz. Ale 
wiem, że kiedy rozdamy świadectwa i pożegnamy 
się z uczniami, poczuję żal, że to się skończyło.  

 
Obrazy ilustrujące rozmowę namalowała pani Jadwiga 
Gąska 

Dziękujemy serdecznie naszym drogim Paniom 
nauczycielkom, wychowawczyniom za te 
piękne, miłe wspomnienia, ciepłe słowa, za 
serdeczność, życzliwość, za przekazaną wiedzę, 
za to, że zawsze można było na nie liczyć.  
Życzymy Pani Danusi Kasprowicz zasłużonego 
odpoczynku na emeryturze, realizowania 
swoich pasji, a Pani Jadwidze Gąsce – dobrego 
czasu w nowej szkole. Obu Paniom – dużo 
zdrowia i jak najlepszych wspomnień z naszej 
szkoły. 

Co w „34”   piszczy? 

Nowa, nieoczekiwana normalność 

ósmoklasistki 
 

Koronawirus - co teraz? 
Wtorek, dziesiątego marca miał być dla mnie 
z pozoru normalnym dniem. Wszystko według 
typowego planu i w zwykłym rytmie: pobudka 
przed siódmą, potem kartkówka, sprawdzian, 
rozmowy ze znajomymi w szkole, powrót do 
domu i nauka do wieczora. Jednak wydarzenia 
w ten dzień potoczyły się trochę inaczej niż miały. 
Już przed czwartą lekcją pojawiły się pogłoski o 
tym, że od jutra zajęcia we wszystkich szkołach 
zostaną zawieszone. Nikt jednak w to wierzył... 
przecież to było takie nierealne! Moja klasa nie 
miała nawet czasu, żeby przejmować się plotkami 
na ten temat. W pośpiechu wszyscy 
przygotowywaliśmy się na lekcję wiedzy 
o społeczeństwie na tzw. prasówkę,  powtarzając 
najnowsze informacje ze świata. Oczywiście 
najważniejszym newsem był pierwszy przypadek 
zakażenia koronawirusem w Polsce, który 
w dodatku stwierdzono w Poznaniu. Już na 
samym początku lekcji doznaliśmy niemałego 
zaskoczenia - nie dość, że nasza nauczycielka 
powiedziała, że dzisiaj nikogo nie wywoła do 
odpowiedzi, to jeszcze potwierdziła informacje 
o zawieszeniu funkcjonowania naszej szkoły! Dla 
niektórych z nas był to powód do szczęścia, inni 
byli zupełnie zaszokowani. Wszyscy jednak 
zadawaliśmy sobie pytanie: Co będzie dalej? 
 
Pierwsze dni nowej rzeczywistości 
Kiedy opuszczaliśmy szkołę, wiedzieliśmy tylko 
tyle, że nie będziemy mogli do niej wrócić przez 
dwa tygodnie. Nikomu do głowy nie przyszło 
wtedy to, że może zostać wprowadzone zdalne 
nauczanie - przecież nigdy wcześniej nie 
uczyliśmy się w ten sposób! Na początku wielu 
z nas myślało, że po prostu „przytrafiły się” nam 
dodatkowe ferie. Przez pierwszy tydzień od 
zamknięcia szkół wiele osób spotykało się, żeby 
wspólnie spędzić czas. W miarę szybko jednak 
zaczęliśmy uświadamiać sobie powagę sytuacji. 
Liczba zakażeń zwiększała się w coraz szybszym 
tempie, a rząd zaczął wprowadzać kolejne 
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restrykcje. Po kilku dniach okazało się, że 
będziemy mogli kontaktować się z klasą 
i nauczycielami tylko wirtualnie. Rozpoczęło się 
zdalne nauczanie, które na początku wiązało się 
z wieloma wyzwaniami. 

 
Zdalne nauczanie  
W pierwszych dniach nauka przez internet była 
bardzo trudna dla uczniów - nauczyciele wysyłali 
materiały nieregularnie, nie określając terminów, 
w jakich będziemy je realizować. Natłok nauki był 
większy niż kiedykolwiek wcześniej, a nowa 
forma lekcji i wiele niedomówień nie ułatwiały 
nam sprawy. Zdawaliśmy sobie mimo wszystko 
sprawę z tego, że nauczycielom też nie jest łatwo. 
Wkrótce został ustalony nowy plan lekcji, a my 
coraz lepiej poznawaliśmy nowe sposoby nauki 
i komunikacji.  
Nauka przy pomocy Office 365 nie stanowiła dla 
większości osób żadnego problemu. Platforma 
jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze. 
Trudność natomiast sprawiało nam to, że 
niektóre materiały były wysyłane poprzez 
program Outlook w Office 365, inne poprzez 
wiadomości w Librusie, a jeszcze kolejne po 
prostu wpisywanie na zakładce "Zadania 
domowe". Z tego powodu, łatwo było pogubić się 
i przeoczyć pracę domową.  
Moim zdaniem największym plusem nauki przez 
internet był brak licznych kartkówek 
i sprawdzianów, które wcześniej były często 
planowane w dużej ilości w krótkim czasie. Dzięki 
tej zmianie, nie tylko mogliśmy skupić się na 
zgłębianiu tematów, które naprawdę nas 
interesują, ale również zapomnieć o codziennym 
stresie i nauce pod presją dostania złej oceny.  
Po prawie trzech miesiącach śmiało powiedzieć, 
że mimo początkowych problemów, wszyscy 

przyzwyczailiśmy się do nowej formy uczenia się. 
Ostatnio nawet rozpoczęły się lekcje online, które 
są potwierdzeniem tego, że nauczyciele 
i uczniowie są gotowi wprowadzać coraz to 
lepsze rozwiązania. Czas nauki podczas pandemii 
był niesamowicie wymagający, a praca 
z materiałami w domu bardzo czasochłonna. 
Niemniej myślę, że zdalna nauka ma też swoje 
pozytywne strony. 
Egzamin ósmoklasisty 
Egzamin ósmoklasisty będzie przebiegał w tym 
roku w wyjątkowy sposób - nie dość, że odbędzie 
się w późniejszym terminie, to dodatkowo będą 
obowiązywały podczas niego specjalne 
procedury bezpieczeństwa. Przygotowania do 
niego też nie są w tym roku takie jak zawsze, 
jednak nauczyciele starają się w miarę swoich 
możliwości nam w nich pomóc. Wysyłają nam 
powtórki, arkusze próbne, organizują 
konsultacje. Oczywiście sami jako ósmoklasiści 
też musimy przyłożyć się do pracy, co nie należy 
do najłatwiejszych zadań. Po dniu pełnym nauki 
przed komputerem, ze zmęczonymi oczami 
musimy poświęcić jeszcze kilka godzin na 
czytanie streszczeń lektur, rozwiazywanie zadań 
z matematyki lub pisanie emaili po angielsku. Na 
pewno nie jest to dla nas idealny sposób na 
spędzanie wieczorów. Niemniej jestem 
przekonana, że nasz wysiłek wkrótce zostanie 
wynagrodzony i wszyscy dostaniemy się do 
wymarzonych szkół. 
 
Kontakt 
Z powodu kwarantanny i ograniczeń utrzymanie 
kontaktu ze znajomymi stało się trudne - przez 
ostanie miesiące większość osób nie spotykała się 
w obawie o swoje zdrowie. To nie znaczy jednak, 
że przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Do kontaktu 
używamy teraz głównie mediów 
społecznościowych. Piszemy do siebie na 
Messengerze i rozmawiamy przez telefon lub ”na 
kamerce".  Na pewno tak długa rozłąka sprawiła, 
że wszyscy doceniliśmy, jak ważny jest w życiu 
jest kontakt z drugą osobą, codzienna rozmowa 
czy spotkania po lekcjach. Myślę, że ten czas 
sprawi, że zaczniemy bardziej doceniać nasze 
przyjaźnie oraz to, że wspólnie możemy dzielić się 
myślami i zainteresowaniami, a także smutkami 
i radościami. 
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Pożegnanie  
Chyba wszyscy ósmoklasiści żałują chwil, jakie 
mogliby spędzić razem, ale najbardziej nam żal 
pożegnania - ostatniej szkolnej wycieczki 
w dawnym składzie, długo wyczekiwanego balu 
i uroczystego wręczenia świadectw. Przykre jest 
dla nas to, że nie usłyszymy w czerwcu ostatniego 
dzwonka w szkole podstawowej, bo jak się 
nieoczekiwanie okazało, wybrzmiał już w marcu. 
Mnie najbardziej szkoda tego, że nie miałam 
możliwości codziennie widywać się z moją 
wyjątkowo zgraną i sympatyczną klasą. Ogromnie 
żałuję, że koronowirus był tak bezlitosny i zabrał 
nam część najfajniejszych dni w ósmej klasie. 
Wątpię, że uda się nam spotkać jeszcze spotkać w 
pełnym składzie, ponieważ nasze drogi już 
niedługo już się rozejdą. Jak większość osób liczę 
jednak na to, że nadal będę mogła utrzymywać 
kontakt z osobami, które stały się mi bliskie, 
niezależnie od tego, do jakich szkół pójdziemy. 
Niczego nie można być niestety pewnym, ale 
niezależnie od tego, jak dalej potoczą się nasze 
losy, jestem bardzo wdzięczna, że poznałam w tej 
szkole tyle wartościowych osób i za to, że miałam 
okazję tworzyć z nimi wspaniałe wspomnienia.   

Julia Janas, 8 a 

 
REFLEKSJA ÓSMOKLASISTY 

 
W momencie zakończenia edukacji 

w szkole podstawowej każdy ósmoklasista żegna 
się z dotychczasowym życiem, codziennością 
i rutyną. Musi opuścić swoją placówkę, 
nauczycieli oraz klasę i zmierzyć się z następnym 
etapem swojej nauki, czyli szkołą średnią. 
Rozstanie się z ludźmi, którzy otaczali nas przez 
wiele lat życia jest trudne i bolesne. Wspólne 
chwile, pierwsze miłości i przyjaźnie, to coś, 
czego nie chcemy zostawiać. Bycie gotowym na 
tak poważną zmianę wymaga czasu i na pewno 

wiąże się z tęsknotą. 
W zależności od natury danej osoby 

można przeżywać tę sytuację w rozmaity sposób, 
albo nie przeżywać jej w żadnym stopniu. 
Jednakże najważniejsze jest zachowanie spokoju 
i pełna mobilizacja. Bez tego, nawet pomimo 
wiedzy, można nie osiągnąć swojego celu, jakim 
jest dostanie się do wymarzonej szkoły. Mimo 
wszystko warto dbać o oceny i wiedzę przez cały 
rok, zamiast uczyć się na ostatnią chwilę, co nie 
przyniesie oczekiwanych skutków. Ciężka praca 
prawdopodobnie zaowocuje i ułatwi rozpoczęcie 
nowej, ważnej części naszego życia. 

 Cały etap egzaminów i rekrutacji trzyma 
wszystkich w napięciu i sprawia, że występują 
obawy o najbliższą przyszłość. Niepewność 
ucznia jest związana nie tylko z nauką, ale 
również z nowym środowiskiem. Odnalezienie 
się w nowej rzeczywistości jest trudne i myśl 
o odrzuceniu bywa przerażająca. Ważne są 
zaklimatyzowanie się i akceptacja ze strony 
społeczeństwa. Nieraz otoczenie bywa 
nieodpowiednie dla danej osoby. W takiej 
sytuacji młodzież często próbuje się na siłę 
dopasować i czuje się z tym źle. Dlatego istotną 
kwestią jest odpowiedni wybór szkoły, do której 
zamierzamy uczęszczać. Istnieje wiele 
przypadków, w których konieczna jest zmiana 
placówki. Niesie to za sobą multum problemów. 
Z tego powodu ilość stresu zdecydowanie się 
zwiększa i niekiedy przerasta możliwości 
nastolatka. Aczkolwiek zakładanie czarnych 
scenariuszy jest najgorszym rozwiązaniem. 
Sądzę, że optymistyczne podejście pomaga 
w zapomnieniu o nadchodzących zmianach 
i pozwala całkowicie skupić się na tym co należy 
zrobić. 

Według mnie zmiana szkoły i rozpoczęcie 
nowego etapu życia wymaga dużo wkładu 
psychicznego i nauki. Jednak uważam, że jest to 
potrzebne i jak najbardziej warto się 
zaangażować, żeby zapewnić sobie od początku 
najlepszą przyszłość, jaką tylko możemy. Nowe 
znajomości, być może na całe życie, mogą 
przynieść wiele kolejnych i cudownych 
wspomnień. Nauczyciele mogą wydobyć z nas 
atuty i pomóc posiąść cenną wiedzę. Nabywanie 
świeżych doświadczeń oraz uczuć z pewnością 
sprawi, że staniemy się lepszymi ludźmi i w tym 
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powinniśmy pokładać nadzieję, kierując się 
w stronę dorosłości. 

Marysia Smoła, 8 b 
 

REFLEKSJA ÓSMOKLASISTY 
 
W życiu każdego ósmoklasisty nadchodzi taki 
dzień, w którym żegna się z codzienną rutyną. 
Musi pozostawić za sobą wiele rzeczy i zmierzyć 
się z tym, co na niego czeka. Mowa tu o szkole 
średniej. Zapewne każde dziecko w tym okresie 
niezwykle mocno się stresuje. Zadaje sobie 
pytania: co mnie czeka?, czy stracę kontakt 
z przyjaciółmi?, czy poznam kogoś ciekawego?, 
a co jak nikt mnie nie polubi?, może nie dam 
sobie rady? Dodatkową dawką wielkiego stresu 
jest panująca obecnie pandemia. Z jej powodu 
uczniowie nie chodzą do szkół, lecz mają lekcje 
online. Trzeba przyznać, że jednak taki tryb 
nauczania nie dorównuje w żadnym stopniu 
zwykłemu... Z jej powodu również został 
odwołany bal ósmoklasisty, na który każdy 
wyczekiwał. Kto wie, czy odbędzie się 
zakończenie roku, czy jednak świadectwa zostaną 
dostarczone pocztą... To, co aktualne się dzieje, 
sprawia, że każdy z nas aż drży z nerwów. To 
zupełnie zrozumiałe. Prawie każdy człowiek 
obawia się tego, co nieznane, nie wie, co tak 
naprawdę go spotka. W dniu zakończenia ósmej 
klasy wchodzimy w nowy etap swojego życia. 
W tym czasie każdy z nas musi wykazać się 
odpowiedzialnością i umiejętnością mądrego 
myślenia, bo wybór szkoły średniej to już nie 
przelewki. Tak naprawdę to jeden 
z najważniejszych wyborów w naszym życiu, bo w 
dużej mierze to właśnie od niego zależy nasza 
dalsza przyszłość. Myślę jednak, że najważniejszą 
rzeczą jest zachowanie spokoju, nie można dać 
się zwariować. Oczywiste jest to, że to trzymający 
w napięciu czas. Wysyłamy podania do szkół, 
czekamy z niecierpliwością na wiadomość, czy 
zostaliśmy przyjęci... Niekiedy bywa i tak, że ktoś 
przeprowadza się do innego miasta i nową szkołę 
zaczyna w kompletnie nowym miejscu. Wydaje 
mi się jednak, że powinniśmy podejść do tego 
pozytywnie. Wielu boi się o swoje kontakty 
z rówieśnikami, boją się o ich utratę. Uważam, że 
jeśli obie strony będą wystarczająco 
zaangażowane w relację, to nic takiego nie 

powinno mieć miejsca. Inna obawa dotyczy tego, 
że nikt nas nie polubi. Z tego właśnie powodu 
należy pokazać się od jak najlepszej strony! 
Powinniśmy starać się być otwarci, uśmiechnięci 
i przede wszystkim - śmiali. Pamiętajmy również 
o tym, że do liceum, technikum czy szkoły 
branżowej idą naprawdę różne osoby, z różnymi 
charakterami, a ja wierzę w to, że wśród nich 
znajdziemy bratnią duszę. Starajmy się również 
być takiej myśli, że szkoła średnia to po prostu 
nowa szkoła i inny zakres nauki. Jeśli dawaliśmy 
sobie radę do tej pory, to damy radę 
i w liceum/technikum/szkole branżowej. 
Najważniejszym jest po prostu to, aby nie 
poddawać się i zaparcie brnąć do przodu, 
powtarzając sobie w głowie: dasz radę! 

Zofia Ślusarska, 8 b 
 

Dokąd na wakacje w czasach epidemii?  

Ruszamy w Polskę! 

 
Ogrody „Hortulus” w miejscowości 

Dobrzyca są wspaniałym miejscem, zarówno do 
relaksu, odpoczynku, rozrywki jak i edukacji 
przyrodniczej. Przebywając w istnym labiryncie 
roślin i kwiatów wszelakiej gamy gatunków, 
można tam poczuć spokój, ukojenie i szczęście. 
Na każdym kroku widać miłość, jaka jest 
wkładana w pielęgnowanie tego miejsca. 

 Niezwykle duży obszar, został podzielony 
na dwa kompleksy o dwóch odmiennych 
charakterach - Ogrody Tematyczne Hortulus oraz 
Ogrody Hortulus Spectabilis. Pokryte są 
dywanami i ścianami roślin, sprowadzanych także 
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z dalekiej zagranicy, jak chociażby z Japonii. 
W ogrodzie są także strefy, którym przynależne 
są różne epoki, style, miejsca oraz klimaty. Na 
przykład ogród  w sekcji Ogrody tematyczne 
Hortulus, poświęcony słynnemu architektowi – 
Antonio Gaudiemu, w którym można pobudzić 
słuch za pomocą licznych szelestów, szumów 
i dźwięków. Ogrody traw i wodne też się do nich 
zaliczają. Również w Ogrodach Tematycznych 
Hortulus znajdują się ogrody w stylu japońskim, 
francuskim, śródziemnomorskim czy też 
angielskim. W tym ostatnim znajdują się ogrody 
zmysłów, które były wymieniane wcześniej. Nie 
tylko słuch, ale i wzrok czy węch też będą miały 
zajęcie, dzięki wielobarwnemu otoczeniu 
wypełnionemu zapachami. W Ogrodzie Hortulus 
Spectabilis można natomiast odwiedzić krzewny 
labirynt sporych rozmiarów, służący głównie do 
rozrywki. Na placu znajdują się również barwne 
kwiaty, które są zasadzone w sposób różnych 
kształtów, a na środku mieści się wysoka wieża, 
z której można obserwować cały krajobraz, 
a także postępy przemieszczających się niżej 
ludzi, spacerujących po labiryncie. Ogrody 
Hortulus są wspaniałym miejscem do spędzania 
czasu wspólnie lub samemu, na urlopie 
i wakacjach, gdzie można spędzić naprawdę 
wspaniałe chwile, tworząc tym samym piękne 
wspomnienia. 

Maria Kiepiela – Koperek, 7 d 

 

 
Miejsce, które chcę opisać, zobaczyłam 

podczas wakacji letnich w naszych polskich 
górach, w Tatrach. Wczesnym rankiem 
wyruszyliśmy na wycieczkę do Doliny Strążyskiej. 
Na dworze było cudownie. Ponieważ w nocy 
padał ulewny deszcz, nad doliną unosiła się mgła, 
która spowijała ją niczym welonem ślubnym. Po 
drodze przechodziliśmy przez dwa urocze mostki, 
pod nimi wił się strumień, w którym pluskały się 
rozbawione rybki. Drzewa odbijały się w nim, 
niczym w kryształowym lustrze. 
      Niespodziewanie po prawej stronie ukazała 
się nam urokliwa leśniczówka, porośnięta 
całkowicie mieniącą się we wschodzącym słońcu 
winoroślą.  
      Dolinka stawała się coraz węższa, a droga 
bardziej wyboista. Szemrzący cały czas potok 
przekraczaliśmy jeszcze kilka razy. Po prawej 
stronie mijaliśmy piękne, dolomitowe skałki, 
przypominające kominy. Co jakiś czas pojawiały 
się ławeczki, na których z ochotą przysiadaliśmy.  
      Wreszcie dotarliśmy do Polany Strążyskiej, 
która oczarowała nas swoim bajkowym pięknem. 
Wśród zielonych traw uśmiechały się do nas 
radosne stokrotki. Za polaną wiodła wąska, 
stroma ścieżka, która doprowadziła nas do 
wodospadu Siklawica. Naszym oczom ukazał się 
zachwycający widok. W spływającej z dużej 
wysokości wodzie odbijały się promienie słońca, 
tworząc prawdziwą ferię barw. Wokół rozlegał się 
głośny szum wodospadu.  
      W promieniach letniego słońca dolina 
wyglądała bardzo malowniczo. Widok ten mam 
przed oczami do dziś.  

Zuzanna Józefowicz, 7 d 
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Polska jest pięknym krajem. Od północy 

rozciąga się zachwycające, lecz chłodne Morze 
Bałtyckie wyróżniające się wspaniałymi, 
piaszczystymi plażami. Szczególnie zachwyciłam 
się niewielką miejscowością o nazwie Dębina. 
Wioska ta jest bogato porośnięta 
wielowiekowymi dębami – stąd jej nazwa. Do 
plaży prowadzi niezwykle spokojny deptak. Po 
obu jego stronach rozciągają się malownicze łąki. 
Aby wejść na plażę, musimy zejść drewnianymi 
schodami z wysokiego klifu. Piękna, niewielka, 
piaszczysta plaża przyciąga swym urokiem. 
Można się na niej czuć bezpiecznie, ponieważ 
każdego dnia nad plażowiczami czuwają 
ratownicy. Po monumentalnych, dębowych 
lasach można przyjemnie spacerować lub jeździć 
na rowerze.   

Tak pięknych miejsc w Polsce jest wiele, 
gdyż mamy przecież wyjątkowe pojezierza, 
zielone łąki, niepowtarzalne góry, a także 
nowoczesne, zachęcające do zwiedzania 
miasta.    

Zuzanna Józefowicz, 7d 
 

Podzielę się z Wami informacją o miejscu, 
które wzbudziło mój zachwyt. Trzeba udać się 
około 50 kilometrów za Poznań. W malowniczej 
leśnej scenerii rozciąga się Jezioro Rogalińskie. 
Jezioro tętni życiem. Wodę zamieszkują 
różnorodne rodzaje ryb. Są tu czerwone karpie, 
smukłe liny, długie jak sznurek węgorze. Po 
jeziorze pływają dostojne łabędzie, kolorowe 

kaczki i krzykliwe gęgawy, a wokół brodzą 
wysokie białogłowe czaple. Okolica jeziora 
porośnięta jest wysokimi tatarakami i otacza ją 
błotniste torfowisko. Idąc ścieżką wzdłuż lasu 
sosnowego dochodzimy do schowanego wśród 
gałęzi drzew i krzewów pomostu. Wije się on jak 
serpentyna w głąb jeziora. Na końcu pomostu 
można usiąść na zielonej ławce. Stąd rozciąga się 
tajemniczy widok. Zachwycam się tym widokiem, 
panująca wokół cisza i odgłosy ptactwa wodnego 
uspokajają mnie. Bardzo lubię spędzać tutaj czas. 
Cudowny widok jest pod wieczór, gdy zachodzi 
słońce. Obserwowałem ten moment wiele razy, 
niebo i jezioro przybierają wówczas 
czerwonopomarańczowy kolor. Ten widok może 
zachwycić każdego.  

 
Marcin Warzybok, 7 d 

 

 
 

 

KUŹNIA 

TALENTÓW 
RECENZJA „BALLADYNY” 

 

Dramat „Balladyna” napisany przez Juliusza 
Słowackiego w Genewie w 1834 roku opowiada o 
ludzkiej naturze, dążeniu do władzy 
i konsekwencjach czynienia zła. Wywarł na mnie 
ogromne wrażenie - przede wszystkim dlatego, że 
choć pisany był bardzo dawno, to jednak jest 
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bardzo współczesny. Historia dwóch sióstr 
wychowanych w tych samym domu, równie 
mocno kochanych przez matkę, których życie tak 
odmiennie się potoczyło, skłania do rozmyślań 
nad naturą zła. Czy jest ono w każdym człowieku, 
czy jest wyborem człowieka? Choć wielu 
czytelników odnosi wrażenie, że Balladyna była 
złem wcielonym, to jednak mam na ten temat 
inne zdanie. Uważam bowiem, że nikt nie jest zły 
do szpiku kości, również Balladyna. To raczej 
postać tragiczna, pragnąca lepszego życia, której 
wybory mające przybliżyć ją do celu ostatecznie 
przyniosły jej samotność, klęskę i śmierć. Po 
każdej dokonanej zbrodni dręczyły ją wyrzuty 
sumienia, warto przytoczyć tu słowa Balladyny 
wypowiedziane tuż po morderstwie: 
...zazdroszczę sobie siebie tej z rana..., które 
świadczą o tym, że była świadoma zła, które 
czyni, i wolałaby mieć czyste serce - rano miała o 
jedną zbrodnię mniej na sumieniu. Kiedy została 
żoną Kirkora, wcale nie stała się szczęśliwa - 
zrozumiała, że nie wystarczy zabicie Aliny, że 
jedna zbrodnia pociąga za sobą drugą i wiąże się 
z koniecznością okłamywania bliskich. Na koniec 
już jako królowa wydając wyroki za popełnienie 
trzech zbrodni, Balladyna skazywała na śmierć 
samą siebie z pełną świadomością. Człowiek 
ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Można 
uznać, że mottem przewodnim tego utworu są 
słowa Nie ma zbrodni bez kary. Historia bohaterki 
zmusza do rozmyślań nad własnym życiem i do 
wniosku, że tak naprawdę drogę, jaką będziemy 
stąpać przez życie, wybieramy sami. Każda nasza 
decyzja ma wpływ na przyszłość. Dlaczego 
Balladyna wybrała kompletnie inną ścieżkę życia 
niż Alina? Może dlatego, że była bardziej 
zdeterminowana niż siostra, bardzo chciała 
zmienić swoje życie. Niestety, działała zgodnie 
z zasadą, że cel uświęca środki. To problem, który 
dotyczy wielu z nas we współczesnym świecie. 
Presja bycia we wszystkim najlepszym, stawiania 
sobie coraz wyższych wymagań, posiadania 
lepszej pracy, samochodu czy domu sprawia, że 
wiele osób po trupach dąży do celu, tracą przy 
tym rodzinę lub przyjaciół. Jak już wspomniałam, 
„Balladyna” to także dramat o dążeniu do władzy 
i bogactwa. Chęć władzy i wygodnego życia nie 
jest to niczym złym, dopóki nie zacznie 
przeradzać się to w chore pragnienie panowania 

nad wszystkim i dopóki osiąga się cel zgodnie 
z zasadami moralnymi. Te jednak, jak pokazuje 
historia tytułowej bohaterki, bardzo łatwo jest 
zatracić. Żądza władzy potrafi wydobyć 
z człowieka najgorsze cechy, o czym świadczą nie 
tylko zachowanie i czyny Balladyny, lecz także 
prawdziwa historia, również ostatnich stu lat, 
w której zdobycie władzy często okupione jest 
śmiercią wielu niewinnych osób. Ciekawe wydaje 
mi się, że Balladyna to dramat o kobietach, 
z których każda jest inna i inaczej kieruje swoim 
życiem. Silna Balladyna bierze swój los w swoje 
ręce i walczy bez skrupułów o swoją przyszłość, 
jest bezlitosna. Alina, choć ginie już na początku 
utworu, wydaje się osobą pogodzoną ze swoim 
losem, niemającą ambicji, pracowitą, pobożna 
i nieco naiwną. Matka sióstr jest wdową 
doświadczoną przez życie, silną wewnętrznie, 
która ślepo kocha Balladynę - nawet na torturach 
nie wyjawia imienia złej córki. Goplana z kolei jest 
nieco egoistyczną, ale targaną namiętnościami 
intrygantką - równie mocno kocha, co jest 
mściwa, działa kierowana uczuciami, w sposób 
nieprzemyślany, przez co niszczy życie ludziom, 
ale potrafi przyznać się do błędu. Interesujący 
w utworze jest skomplikowany wątek miłosny 
spleciony ze zbrodnią - nieodwzajemnionej 
miłości Goplany do Grabca, który był początkowo 
bliski Balladynie, a potem ginie z jej ręki, romansu 
Balladyny z von Kostrynem, którego również 
zabija, miłości Filona do Aliny, a właściwie do jej 
martwego ciała.  Myślę, że dramat Juliusza 
Słowackiego pt. „Balladyna” porusza wiele 
problemów, które skłaniają czytelnika do 
rozważań i refleksji nie tylko nad losami 
bohaterów, ale i nad własnym życiem. Bez 
wątpienia polecałabym tę książkę innym - 
zarówno tym młodszym, jak i trochę starszym. 
Utwór uczy przede wszystkim tego, aby 
rozróżniać pragnienie od szalonej żądzy władzy, 
która może odbierać człowiekowi to, co ludzkie - 
zasady moralne, przyzwoitość, a nawet rozum. 
Niesie ze sobą również przesłanie, że dążenie po 
trupach do celu nigdy nie jest dobrym 
rozwiązaniem. 

Zosia Ślusarska z klasy 8b 
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Strata 
 

To kolejny rozdział, który drze moje serce 
Na kawałki małe, których jest coraz więcej 

Żal tak wielki do ziemi mnie przygniata 
Miałem coś cennego, zaraz potem strata 

Cierpienie do dziś we mnie pozostaje 
Choć trudno żyć, biorę to, co los mi daje 

Nie zmienię już na zawsze świata 
Wokół mnie się on nie obraca 
Pozostanie już tak na zawsze 

Choć nadal niespokojnie patrzę 
Siła do walki powoli się kończy 

Myślałem, że nigdy nas nic nie rozłączy 
Poufność mocna i mylne wrażenie 

Że jest jakaś miłość i pierwsze spojrzenie 
Choć wierzę, to nadal trudno mi pojąć 

Jak iść do przodu w miejscu stojąc 
 

Oliwer Górny, 8 e 

 

 
A oto praca Hani Pontus z 7 b   

I miejsce w szkolnym konkursie 

ortograficznym dla klas 7- 8 na tekst 

dyktanda 
                         I 

Zmierzał Papkin krętą dróżką 

Na gitarze w głos rzępolił 

Patrzył na pierzaste chmury 

Urzeczony szedł powoli 

Przebył mostek ponad rzeczką 

Rosły tam przepiękne róże 

Świeży zapach się unosił 

Żółte słońce grzało w górze 

Nasz bohater już znużony 

Przysiadł pod strzelistym drzewem 

I jerzyki na gałęziach  

Raczył swym donośnym śpiewem 

Było cudnie aż do czasu 

Kiedy niebo poszarzało 

Zwierze pierzchły między brzozy 

I wietrzysko się zerwało 

Ciszę przerwał grzmot donośny 

I przestraszył tym Papkina 

Szlachcic krzyknął przerażony 

Aż zatrzęsła się dolina 

Przyzna każdy oczywiście 

Że był Papkin wielkim tchórzem 

Do odważnych nie należał 

Musiał jakoś przeżyć burzę  

 

II 

Ukrył się w pobliskim borze 

(Nierozważnie się zachował) 

I brzdąkając na gitarze 

Chciał się trochę opanować 

W końcu przysnął na konarze 

I rozległo się chrapanie 

Jednak wkrótce z błogiej drzemki 

Wybudziło go chrząkanie 

Bo tuż nad nim pochylony 

Sapał zwierzak przerośnięty 

Mianowicie żubr potężny 

Rozgniewany i przejęty 

Wrzasnął Papkin po raz drugi 

Nie na żarty oburzony 

Przecież właśnie przed sekundą 

Został ze snu obudzony 

Przeklinając prześladowcy 

Tak niegrzeczne zachowanie 

Ostatecznie go przegonił 

Co w pamięci mu zostanie 

Kiedy burza już minęła 

Papkin przybiegł ile sił 

I swoimi przygodami 

Się przechwalał póki żył 

 

Międzyszkolny konkurs literacki 

rozstrzygnięty ! 
 

Zakończył się XVII Międzyszkolny Konkurs 

Literackiej Twórczości Dziecięcej pod hasłem 

„Na ratunek Ziemi”. Uczniowie klas 5 – 8 

nadesłali ciekawe  w formie i treści kaligramy. 

Jury postanowiło nagrodzić następujących 

uczniów: 
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I miejsce – Zofia Ślusarska, kl. 8 b  SP 34 

II miejsce – Magdalena Makieła, kl. 5 a SP 34 

III miejsce ex aequo – Wojciech Tomaszewski, kl. 

7 b SP 55 

Emilia Molenda, 7 b SP 55 

Gabriela Kopek, 8 c SP 34 

Wyróżnienia: 

Martyna Myszka, 5 b  SP 34 

Julia Szmelter, 6 c SP 34 

Wiktoria Leporowska, 6 c SP 34 

Nina Kacprzak, 7 b SP 55 

Jakub Chabraszewski, 6 b SP 34 

Aleksandra Weiss, kl. 7 c SP 34 

GRATULUJEMY! 
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Międzynarodowy Konkurs Kangur 

Matematyczny 
 w tym roku odbył się inaczej niż zwykle. Każda 
kategoria miała inny termin konkursu. Konkurs 
odbywał się na platformie Dzwonek.pl. Każdy 
dostał swoje hasło i login. Przed konkursem 

odbył się konkurs próbny. Według mnie zadania 
były trudniejsze niż zwykle, ale udało mi się 

zdobyć wyróżnienie, dlatego bardzo się cieszę. 
Andrzej Formanowicz, 5 a 

 

Z pamiętnika Lusi 
 

Rano obudziłam się wcześnie. Wskoczyłam na 
łóżko mojej pani. O dziwo przyszło mi to bez 
trudu. Ze zdziwieniem zauważyłam, że moje łapki 
są grubsze, a ciałko dłuższe. Z łóżka wskoczyłam 
na parapet. W oknie po drugiej stronie ulicy 
zauważyłam Nagimi. Nagimi była kotką sąsiadów. 
Zaczęłam prężyć się na parapecie, pokazując jak 
urosłam. Na kotce nie zrobiło to najmniejszego 
wrażenia, więc zeskoczyłam na ziemię. Cóż, 
jeszcze tego się nie nauczyłam, bo na podłodze 
po skoku moje łapki rozjechały się na boki 
i padłam na brzuszek. Usłyszałam śmiech. To Róża 
oglądała coś na gadającym kartoniku. Ludzie na 
to mówią telefon. Wskoczyłam na poduszkę, by 
zobaczyć, co tak śmieszy Różę. O zgrozo…To był 
kot! Szybko wytrąciłam telefon z ręki mojej pani 
i zaczęłam szczekać. 
-Lusia! Zły pies!- wykrzyczała. 
 

Podkulałam ogon, by pokazać, jak mi jest przykro. 
Podskoczyłam do twarzy Róży i polizałam ją po 
policzku. Po śniadaniu poszłyśmy na spacer. 

Zaczepił nas jakiś chłopiec: 
- Hej co to za rasa? 
-To rottweiler – powiedziała Róża z dumą. 
Zaczęłam prężyć się, by pokazać mu, jaka ja 
jestem ładna. Chłopiec ukucnął i podrapał mnie 
za uszami. Polizałam jego dłoń, a on się roześmiał. 
Wieczorem wskoczyłam do mojego łóżka - oponki 
i zasnęłam. To był dzień pełen wrażeń. 
 

Julia Marek 5A 
 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kącik Mola Książkowego 

 
Jakiś czas temu natrafiłam na książkę, którą już 
dawno chciałam przeczytać. Wciągnęła mnie bez 
reszty i najszybciej jak tylko mogłam 
pochłonęłam następne 2 części. Mowa tu 
o „Więźniu Labiryntu” Jamesa Dashnera. 

Mogliście wcześniej zetknąć się z tym tytułem, 
możecie też kojarzyć film na podstawie tej 
powieści, o którym później wspomnę. Ale o czym 
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dokładnie ta książka opowiada? Zaraz wam to 
przybliżę.  
Pierwsza część pod tytułem „Więzień Labiryntu” 
opowiada o chłopcu imieniem Thomas, który nie 
pamiętając nic oprócz swojego imienia zjawia się 
w ogromnym labiryncie. W jego centrum 
znajduje się Strefa, gdzie żyją inni chłopcy, bez 
żadnych wspomnień nie licząc imion. Muszą oni 
znaleźć wyjście z labiryntu, jednak nie jest to 
takie proste, gdyż żyją w nim półmechaniczne 
stworzenia - Bóldożercy, a jego ściany co noc 
przesuwają się. Thomas okazuje się kluczowy, dla 
rozwiązania całej sprawy, tak jak inna postać, 
która pojawia się w Strefie dzień po przybyciu 
Thomasa. Od samego początku nasuwają się 
pytania: Kto ich tam zamknął? Jaki miał cel? 
W jaki sposób znajdą wyjście z labiryntu? Na 
wszystkie z nich odpowiedź poznajemy już 
w pierwszym tomie, jednak następne części, czyli 
„Próby ognia” oraz „Lek na śmierć” dostarczają 
nam dużo więcej wątpliwości i emocji. Przez 
wydarzenia w kolejnych dwóch książkach, nie 
możemy być pewni w zasadzie niczego, aż do 
samego końca. 
Bardzo polubiłam tą powieść ze względu na parę 
rzeczy. Po pierwsze, lubię brutalne książki. Ta 
trylogia na pewno nie jest kierowana do osób 
o słabych nerwach, bojących się opisów śmierci 
i krwi. Dla mnie, czytanie jej było dość 
wyczerpujące i pomiędzy kolejnymi tomami 
potrzebowałam dobrego odmóżdżacza. Jednak      
szczegółowe opisy i często szokujące, brutalne 
treści przekazywane wprost nadały powieści tego 
typu dużo autentyczności. No i muszę wyznać, że 
właśnie w tej książce doświadczyłam 
najsmutniejszej i absolutnie niespodziewanej 
sceny śmierci, jaką mogłam sobie wyobrazić. Po 
drugie, akcja jest naprawdę wartka. Praktycznie 
co rozdział dostajemy jakiegoś szoku, albo 
odkrywamy jakąś tajemnicę. Dodatkowo 

rozdziały są bardzo krótkie, dzięki czemu książka 
jest bardzo przejrzysta. Po trzecie, ogromnie 
spodobał mi się język. Jest prosty w odbiorze i to 
moim zdaniem jest absolutna podstawa. Ale przy 
okazji, bohaterowie mają swój własny, 
wyjątkowy sposób mówienia. Taki jakby slang, 
używany przez konkretne postaci, który nie wiem 
dlaczego skradł moje serce, mimo początkowej 
niechęci do tego typu rozwiązań. No i oczywiście 
koniecznie trzeba wspomnieć właśnie 
o postaciach. Muszę przyznać, że Brenda, 
pojawiająca się w drugiej części, jest jedną 
z chyba czterech dobrze napisanych postaci płci 
żeńskiej, z jakimi miałam do czynienia. Ma 
wyjątkowy, ale nie przerysowany charakter. Jest 
po prostu bardzo oryginalnie stworzoną 
bohaterką. Niestety totalnie zepsuli ją w filmie, 
czym byłam załamana. Ale oprócz niej, bardzo 
lubię głównego bohatera, a wprost przepadam za 
Minho. Każdy z bohaterów jest zupełnie inny 
i absolutnie niczyj charakter nie ginie wśród 
pozostałych. 
Co do filmu – muszę powiedzieć, że bardzo się 
zawiodłam. Przez niezwykłe uproszczenie 
większości faktów, fabuła wydaje się mało 
autentyczna. Nie jest na pewno tak wciągająca 
i niespodziewana. Oprócz tego, myślę, że 
filmowcy bali się pokazać radykalne sceny 
i znacznie złagodzili całą historię. Nie 
wspominając już o tym, że zupełnie ją zmienili. 
Jeśli wcześniej widzieliście fragmenty filmu, 
prawdopodobnie nie zabierze wam to rozrywki 
z czytania książki, bo to dwa, zupełnie różne 
twory. Zakończenie, motywy postaci, nawet 
charaktery i wygląd bohaterów – wszystko uległo 
znacznej zmianie, moim zdaniem na gorsze. 
Bardzo nie podoba mi się dobór aktorów, ale to 
już moja subiektywna opinia. 
Bardzo polecam przeczytać „Więźnia labiryntu” 
ale ostrzegam, że może budzić spore emocje. 
Występują tam dobitne słowa, barwne opisy 
ludzi w tragicznym stanie fizycznym 
i psychicznym, a także wiele niespodziewanych, 
bolesnych i smutnych wątków. Czyli dokładnie to, 
co bardzo w książkach cenię. Zdecydowanie 
warto sięgnąć po tę książkę, jeśli poszukujemy 
mocnych wrażeń i lubimy klimaty zahaczające 
o science-fiction.  

Hanna Pontus, 7 b 
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Kogo i czego słuchamy? 
 

King Krule 
Biografia: Archy Ivan Marshall znany również 
jako King Krule, Zoo Kid i Edgar the Beatmaker 
urodził się 24 sierpnia 1994 roku (25 lat) 
w Southwark - dzielnicy Londynu. Jako dziecko 

nie chciał chodzić do szkoły, w wywiadzie 
udzielonym dla „The Guardian” powiedział, że 
większość dzieciństwa spędzał w domach matki 
i ojca.  

Jego matka była o wiele mniej 
rygorystyczna niż ojciec. Artysta wspomina, że 
ojciec musiał go zanosić do szkoły, bo inaczej 
schowałby się w swoim pokoju. Kiedy skończył 
13 lat, wynajął własne mieszkanie i został 

przyjęty do szkoły artystycznej BRIT, do której 
chodzili między innymi: Tom Holland, Adele, Amy 
Winehouse. Opowiadał też, że kilka razy 
sprawdzano jego zdrowie psychiczne w szpitalu 
Maudsley w południowym Londynie. Testy były 
dla Marshalla męką. Lekarze mylili się przy 
większości diagnoz, uważali, że nienawidził 
wszystkich i że nie wychodziłby ze swojego 
pokoju godzinami. Często odwołuje się 
w utworach do swoich problemów psychicznych, 
takich jak depresja czy bezsenność.  

Karierę muzyczną zaczął w 2010 jako Zoo 
Kid. W 2010 wypuścił  mixtape pod tytułem 
U.F.O.W.A.V.E.. Jego nazwa została zainspirowana 
filmem Elvisa Presleya pod tytułem „King 
Creole”(film dostępny na CDA).  
5 najpopularniejszych utworów: 

1. „Rock Bottom” (12 979 788 wyświetleń) 

2. „Easy Easy” (11 908 207 wyświetleń) 

3. „Dum Surfer” (4 690 969 wyświetleń) 

4. „A Lizard State” (4 287 294 wyświetlenia) 

5. „Neptune Estate” (3 411 077 wyświetleń) 

 
Albumy:  

 U.F.O.V.A.V.E. (EP 2010) 

 Out Getting Ribs/ Has this hit 7 (Singiel 

2010) 

 King Krule EP (2011) 

 Rock Bottom/Octopus 12 (singiel 2012) 

 6 Feet Beneath The Moon (album 2013) 

 City Rivims Mk1 (EP 2014) 

 A New Place 2 Drown (album 2015) 

 The Ooz (album 2017) 

 Man Alive! (album 2020) 

Według mnie najlepszym albumem jest The Ooz. 
Marcel Wacławek, 7 b 

  
 

Hot16challange2 
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Hot16challange2 to akcja zaczęta przez polskiego 
rapera Solara. Jest to powtórka akcji  sprzed 5 lat. 

Jest to akcja promująca zrzutkę na szpitale 
w obecnej trudnej sytuacji. Raperzy (i nie tylko 
raperzy) muszą zarapować lub zaśpiewać 
16 wersów i nominować 5 innych raperów. Do 
dziś swoje „szesnastki” nagrało ponad 400 osób. 
Jedną z 

pierwszych osób po Solarze był raper Taco 
Hemingway. Po pewnym czasie swoją własną 
podobną akcję zaczął influencer Krzysztof 
Gonciarz. Nazwał ją brzydka16chalange i była to 
akcja przeznaczona dla youtuberów, ale po 
pewnym czasie obie akcje się połączyły. 
Wydarzenie, choć w szczytnym celu, nie obyło się 
bez kontrowersji. Niektórzy raperzy w swoich 
„szesnastkach” nawijali o tym, że nie wierzą 
w pandemię albo nawinęli coś bardzo 
negatywnego. Do tych ostatnich należy Sarius, 
o którym pisałem w 2 numerze „Sz.”. Powiedział 
on kilka rzeczy, których nie mogę tu przytoczyć, 
bo nie dopuszczą tego tekstu do publikacji. 
Następnym bardzo skrajnym przypadkiem jest 
Kali, który totalni zlekceważył cały sens akcji. 
Pochwalał w swojej szesnastce fora mówiące, że 

wirusa nie ma, że jest to wymysł rządu. 
Zastanawiam się, dlaczego nawinął coś takiego o 
działaniu, którego celem jest pomaganie.  
Najpopularniejsze szesnastki nagrali: 

1. Szpaku (10 787 263 wyświetlenia); 
2. Duet Taconafide (6 761 711 wyświetleń); 
3. Mata (5 551 864 wyświetlenia); 
4. Andrzej Duda (sic!) (5 272 565 

wyświetleń); 

5. Janusz Korwin-Mikke (tak, ten Korwin)  
(5 051 714 wyświetleń); 

6. Dawid Podsiadło (5 007 652 
wyświetlenia); 

7. Youtuber Friz (4 881 414 wyświetleń); 

8. Bedoes (4 677 070 wyświetleń); 
9. Taco Hemingway (4 588 028 wyświetleń); 

10. Profesor Marcin Matczak będący ojcem 
rapera Maty (4 500 879 wyświetleń). 

Akcja już rozprzestrzeniła się poza Polskę. 
Swoje szesnastki nagrali niemiecki raper 
Sentino i kanadyjski raper Pressa. Według 
mnie najlepsze szesnastki nagrali: 
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 Koza 
 Wcześniej wspomniany Pressa 
 Kuszcz 
 Oorbit 
 Migekk 

A Wam kto się najbardziej spodobał? 
Dobrze, że coś jest robione, żeby pomóc załodze 
ze szpitali. Szesnastek każdego dnia jest coraz 
więcej. W momencie, w którym to piszę na 
zrzutkę wpłacono 1 961 676,91 zł. 

Marcel Wacławek, VII b  
 

  

Co w dalekich krajach? 

 
Foka szara 

 

Hej!  
Czy kiedyś, tak jak ja, zastanawialiście się, jak 
miękkie jest futerko foczki? Jeżeli tak, to 
przeczytajcie o nich ten artykuł. Chociaż foczki są 
słodziutkie, ludzie i tak na nie polują. 30 tys. fok 
– czyli tylko 30% populacji sprzed 100 lat 
pozostało nam do dzisiaj. Pozostałe 70% tych 
zwinnych zwierząt morskich wyginęło na skutek 
polowań i zanieczyszczenia środowiska. 
Intensywny rozwój turystyki wypiera foki z ich 
tradycyjnych siedlisk. Młode osobniki często są 
ofiarami przyłowów i giną już kilka tygodni po 
urodzeniu. Dalsze wyniszczające działania mogą 
doprowadzić do sytuacji, gdy foki będziemy 
oglądać tylko w książkach. To straszne, ale jednak 
na świecie są tacy źli ludzie, którzy polują na te 
puszyste kuleczki. Pozornie leniwa foka to zwinny 
i bystry pływak. Zwierzę to w wodzie odnajduje 
swój prawdziwy żywioł. Pływa na brzuchu i na 
grzbiecie, mistrzowsko nurkuje i używa 
skomplikowanych systemów nawigacji. Bardziej 
jednak przywykliśmy do wizerunku uroczej 
i niezdarnej foki, która wygrzewa się na plaży. 
Jednak nawet w tych momentach, zarówno dla 
dobra zwierzęcia, jak i swojego, nie należy się do 
niej zbliżać. Ciąża trwa 9-11 miesięcy. 
Samica rodzi jedno, czasami dwa młode. Poród 
następuje na lądzie, ale małe foki już po kilku 
godzinach wchodzą do wody i doskonale pływają. 
Matka karmi młode mlekiem przez około 
5 tygodni. Maluchy są najbardziej narażone na 

ataki drapieżników. Pomyślcie tylko, gdy orka 
widzi leżącą na krze lodowej samotną bezbronną 
foczkę, która nie umie pływać, to wolę nie 
myśleć, co mogłoby się stać. Foki to bardzo 
rozmowne zwierzęta. Ich komunikacja opiera się 
na chrząkaniu i uderzaniu płetwami o taflę wody. 
Zamiłowanie do rozrywki przejawia się natomiast 
w morskich gonitwach i akrobacjach. Zarówno 
podczas zabawy, jak i polowania najważniejszym 
„czujnikiem” foki są niezwykle wrażliwe wąsy. 
Jeśli zaobserwowałeś fokę na wybrzeżu, 
niezwłocznie poinformuj Błękitny Patrol WWF 
(tel. 795 536 009) lub Stację Morską w Helu (tel. 
601 88 99 40). Na przestrzeni lat foki były 
uważane za szkodniki i intensywnie tępione. Dziś 
coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką 
odgrywają dla zachowania równowagi 
ekosystemu Bałtyku. Ponadto wzrasta 
świadomość faktu, że przyszłe pokolenia mogą 
trafiać na foki już tylko na stronach książek. 
Liczebność bałtyckiej populacji foki szarej to 
zaledwie 30% stanu populacji sprzed 100 lat. 
Wspólnie możemy to zmienić, działając na rzecz 
ich ochrony. Adoptuj fokę i podaruj jej szansę na 
lepsze życie w wodach Bałtyku. 
 
 

Julia Marek 5a 
 

Komnata Tajemnic 
 

Zastanawiało was kiedyś, czemu „Harry Potter” 
zawdzięcza swoją sławę? Dlaczego stał się jedną 
z najpopularniejszych książek na świecie? I czy 
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autorka ma z tym cokolwiek wspólnego? Pora 
dowiedzieć się na czym tak właściwie polega 
fenomen Harry’ego Pottera! 
 
Pierwszy czynnik, któremu Harry Potter 
zawdzięcza swoją popularność, to bez wątpienia 
ekranizacja. Wiadomo, że filmy trafiają do 

większej liczby odbiorców, dzięki czemu tytuł jest 
nam dobrze znany. Dzieje się tak nawet wtedy, 
gdy film jest słaby. Jednak jest też druga strona 
medalu. Często ktoś najpierw ogląda film i ma się 
za nie wiadomo jak wielkiego fana, chociaż ma 
zniekształcony i ograniczony obraz całej historii. 
Z Harrym Potterem nie jest jeszcze tak źle, ale 
znajdzie się mnóstwo produkcji do reszty 
zmienionych.  Nie można jednak zignorować 
tego, jaki wpływ na rozgłos miały i ciągle mają te 
filmy. 
 
Druga sprawa dotyczy nie samego zdobywania 
popularności, a utrzymywania zainteresowania 
tematem. Harry Potter ma chyba najbardziej 
rozwinięty fandom na świecie i mimo mijających 
lat, fani przez cały czas dbają, by seria 
pozostawała na szczycie. Mnie osobiście 
zachwycił Harry Potter. Jednak zaczęłam czytać 
trochę więcej i zrozumiałam, że jest dużo 
lepszych książek. Gdyby nie tyle osób 
o wspólnych zainteresowaniach, które na każdym 

kroku przypominają mi, jak cudowna jest to 
powieść, na pewno moje zafascynowanie 
Potterem dawno by zgasło. 
 
Po trzecie, autorka bardzo dba o utrzymanie 
naszego zainteresowania. Może nawet za bardzo. 
J.K. Rowling przez parę dobrych lat starała się 
(mam wrażenie na siłę) karmić nas nowymi 
szokującymi informacjami na temat świata przez 
nią wykreowanego. Chodzi mi tu o rzeczy nie 
wspomniane w filmach ani książkach, które 
zupełnie nie były potrzebne. Jak dla mnie 
zdradzenie orientacji Dumbledore’a na celu 
miało jedynie ponowne wywołanie szumu wokół 
„Harry’ego Pottera” 
 
I ostatni powód, dzięki któremu Harry Potter 
wciąż jest znany na całym świecie to według mnie 
„Fantastyczne Zwierzęta” O tych filmach jest 
głośno, chociaż wiadomo, że osoby zajmujące się 
nimi oczekiwały większego zainteresowania. 
Mimo to widać, że w fanach serii o młodym 
czarodzieju na nowo budzi się miłość do świata 
stworzonego przez J.K. Rowling. Filmy przyciągają 
też nową publiczność i zachęcają do zapoznania 
się z „Harrym Potterem” bo zdarza się, że ktoś 
najpierw ogląda „Fantastyczne Zwierzęta”. 

Hanna Pontus, 7 b 
 

Quiz dla Ciebie - gdzie pojedziesz na 

wakacje? 
 

1.  Jaką porę roku lubisz najbardziej? 
 
A. Lato   
B. Wiosna 
C. Jesień 
D. Zima 
 
2. Jaki jest twój ulubiony deser? 
 
A. Lody 
B. Galaretka z owocami 
C. Wafle czekoladowe 
D. Gorąca czekolada 
 
3. Jaki najbardziej lubisz sport? 
 
A. Pływanie 
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B. Kajakarstwo 
C. Bieganie 
D. Wspinaczka górska 
 
4. Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe? 
 
A. Pies 
B. Królik  
C. Kot 
D. Rybka 
 
 
PRZEWAGA A – Możesz pojechać na safari lub 
nad morze. Lubisz lato i jesteś żywiołowy/a,  
dobrze czujesz się, gdy jest ciepło i lubisz sport - 
to naturalnie twój typ. 
 
PRZEWAGA B – Pasuje do ciebie wyjazd na 
kemping. Czujesz się dobrze wśród zieleni 
i zwierząt leśnych i łąkowych.  
 
PRZEWAGA C -  Może masz ochotę jechać na 
kolonie do zamku w Malborku? Jest tam 
tajemniczo i spokojnie. Jest tam wiele zagadek do 
rozwiązania. 
 
PRZEWAGA D -  Dobrze poczujesz się w górach. 
Lubisz wspinaczkę górską i minerały. Możesz 
zdobywać większe i mniejsze szczyty. 
 

Julia Marek, 5A 
 

Humor szkolny 
  

Nauczycielka pyta Jasia:  
- Jaka jest liczba mnoga słowa ,,dziecko”?  
- Bliźnięta, proszę pani.  
  
Nauczyciel zwraca się do Małgosi:  
- Czym jest próżnia?  
- Nie mogę tego wyrazić, proszę pana, ale mam 
to w głowie.      
  
- Jaka jest liczba mnoga od słowa ,,niedziela”? - 
pyta nauczycielka.  
- Wakacje! - odpowiada Jaś.  
  
- Jasiu, jak ci poszedł sprawdzian 
z matematyki?           

- Jedno zadanie zrobiłem źle.  
- A ile było zadań?                          
- Dziesięć.  
- Czyli dziewięć zrobiłeś dobrze? To świetnie!  
- Nie, tamtych nawet nie zacząłem.    
                                            

Tajemnice świata 
  

Chyba nie ma osoby, która nie znałaby 
małych niebieskich postaci 
mieszkających w muchomorach w wiosce 
głęboko w lesie, których spokój często 
zakłócał zły czarownik Gargamel wraz ze swoim 
kotem Klakierem. Czy wiedzieliście, 
że 25 czerwca obchodzimy Światowy Dzień 
Smerfa? Z tej okazji przedstawię Wam parę 
ciekawostek o tych niezwykłych, smerfnych 
istotach.  
  
Dlaczego 25 czerwca jest Światowym Dniem 
Smerfa i jak narodziły się te małe niebieskie 
istoty?  
To właśnie 25 czerwca urodził się twórca 
Smerfów - Pierre "Peyo" Culliford. Te niebieskie 
postaci narodziły się w Belgii. Pierwszy raz 
zadebiutowały w IX części książki 
o przygodach Johana i Peewit.  Pierwszy raz 
spotkali Smerfy, szukając magicznego fletu. 
W komiksie pojawia się cichutki głosik “Uważaj 
jak smerfujesz. Omal mnie 
nie przesmerfowałeś!” i zza kamienia ukazuje się 
mała, niebieska istota. Fani komiksów szybko 
pokochali Smerfy i ich śmieszny “smerfny” język. 
Wkrótce to one stały się głównymi bohaterami 
komiksów Peyo.  
  
Kiedy wydano pierwszy komiks, którego 
głównymi bohaterami były Smerfy?  
Smerfy, jako głowni bohaterowie 
komiksu zadebiutowały w 1958 roku 
w belgijskim magazynie "Spirou", jako komiks 
narysowany przez Pierre'a "Peyo" Culliforda.   
  
Dlaczego Smerfy są niebieskie?  
Żona Peyo Janine "Nine" Culliford była osobą, 
która zajmowała się kolorowaniem komiksów. To 
właśnie ona zasugerowała, aby Smerfy były 
niebieskie.  
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Skąd wzięła się Smerfetka?  
Blondwłosa Smerfetka jest wzorowana jest na 
pięcioletniej wówczas córce Peyo, 
Véronique Culliford.  Według komiksu została 
ona stworzona przez strasznego 
czarownika Gargamela, który chciał skłócić 
Smerfy. Mimo że w komiksie Smerfetka pojawia 
się nieregularnie (począwszy od jej debiutu 
w 1966 roku, aż do późnych lat 70-tych), 
w serialu można ją zobaczyć znacznie częściej.  
  
Jak Smerfy trafiły do telewizji?  
Smerfy pojawiły się w telewizji w 1981 roku po 
tym, jak ówczesny prezes stacji NBC zauważył, 
że jego córka bardzo polubiła lalkę - Smerfa, 
którą dostała w prezencie.  
  
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zerknij na:  
Źródła:  
https://fdb.pl/film/1309-smerfy/ciekawostki#  
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-smerfa  
  

 Aleksandra Weiss, 7 c 
 

OKRĄGŁE ROCZNICE - 

CZERWIEC 2020 
 

6 czerwca 1980 - /40 lat remu/-rozpoczął się 
pierwszy Festiwal Muzyków Rockowych 
w Jarocinie. 
Na festiwalu wystąpiły między 
innymi Kora z Maanamem, Kasa 
Chorych, Exodus, Krzak, Kombi, Porter Band. 
W konkursie wystąpiło 14 zespołów. Wśród nich 
były grupy: Cytrus, Dżem, Easy Rider, Mietek 
Blues Band i Ogród Wyobraźni, który wygrał 
konkurs festiwalowy. Według różnych źródeł, do 
przeglądu zgłosiło się od 57 do 65 zespołów. Po 
raz pierwszy  pojawił się zespół punkowy - Nocne 
Szczury.  
 

 

 
 
23 czerwca 1800  -/ 220 lat temu/ w Poznaniu 
urodził się Karol Marcinkowski - polski lekarz, 
społecznik, filantrop, inicjator budowy hotelu 
Bazar w Poznaniu, twórca idei pracy organicznej 
w Wielkopolsce. Za udział w powstaniu 
listopadowym odznaczony Orderem Virtuti 
Militari. W Poznaniu jego imię nosi Uniwersytet 

Medyczny, I Liceum Ogólnokształcące, Park 
i Aleje oraz Rodzinny Ogród Działkowy. 
                                        
 
                                                                                    
Wybrał Dariusz Kołodziejczyk 
 

Wszystkim uczniom „34” życzymy wspaniałych, pełnych przygód wakacji, 

dużo ruchu, powrotu do różnych aktywności, realizowania swoich pasji, 

aby we wrześniu z dobrą energią rozpocząć nowy rok szkolny. 

Do zobaczenia! 

 

https://fdb.pl/film/1309-smerfy/ciekawostki
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-smerfa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kora_(wokalistka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maanam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasa_Chorych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasa_Chorych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Exodus_(polski_zespół_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzak_(zespół_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombi_(zespół_muzyczny_1976–1992)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytrus_(zespół_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dżem_(zespół_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Easy_Rider_(zespół_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mietek_Blues_Band
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mietek_Blues_Band
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogród_Wyobraźni
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1. Camp out in your backyard.  

2. Kick off your day with donuts and 

smoothies at the park. 

3. Go for a family bike ride.  

4. Blow bubbles.  

5. Watch a movie at the drive in.  

6. Watch the sunrise. 

7. Make homemade play dough. 

8. Make homemade ice cream sandwiches. 

9. Build a fort. 

10. Tie dye a piece of clothing. 

11. Host a cookout. 

12. Have a water gun or water balloon 

battle. 

 
 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11. 
12. 

6. 
10. 

9. 

8. 

7. 



 

21 

 

 

die Sommerferien 
Welche Pläne hast du für die Sommerferien? 

Markiere mit dem Zeichen “x” in dem Kästchen 

 

 

Muscheln sammeln     Tiere füttern 

 

 sich langweilen    bei den Ernten helfen 

 

den Eltern zu Hause helfen        Lagerfeuer machen 

 

lernen                   schwimmen                     Rad fahren 

 

Bücher lesen                            Spaziergänge machen 

 

Eis essen          sich sonnen     Burgen am Strand machen 

 

Ball spielen         wandern         Landschaften bewundern 

 

Freunde besuchen                  in die Disco gehen 

 

fernsehen                Musik hören                   zelten 

 

Gitarre spielen                   tanzen                   laufen 
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„Szkoła z Marzeń” 

Marzy mi się taka szkoła,  

która z rana do mnie woła - 

Cześć mój mały przyjacielu, 

czeka już kolegów wielu! 

Wchodzę do szkoły i widzę właśnie, 

że pokonuję bajki i baśnie... 

Na grzbiecie smoka skrzydlatego, 

przemierzam kraje z moim kolegą. 

 

Poznaję Meksyk, Francję, Bułgarię,  

Chiny, Szwajcarię i Portugalię.  

Zwiedzam też wyspy i rzeki świata, 

 o których mówił mi wcześniej tata.  

 

Przemierzam kraje odległe, nieznane, 

 tutaj zagadam, chwilę zostanę. 

 Dowiem się może od tych mieszkańców, 

 jak żyją na dziwnym świata krańcu.  

 

W mojej szkole z wyobraźni 

 mogę latać samolotem 

 i z łatwością też się dowiem,  

co było dawniej, co było potem. 
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Ten czarodziej prosto z bajki  

ma przedziwną długą brodę.  

Robi różne doświadczenia 

 i zamienia w parę wodę! 

A wróżka musi się natrudzić, 

by ze snu piękną przyrodę zbudzić. 

Pewnie opowie coś ciekawego. 

Poznam przyrodę z moim kolegą! 

W zaczarowanym ogrodzie z królewskim paziem 

podlewam świeżutkie owoce, zioła.  

Nikt się nadziwić temu nie może,  

ile gatunków jest dookoła. 

 

Pachną, przecudnie wyglądają, 

 bo zawsze w słońcu dojrzewają.  

Więc się nie dziwcie, że na śniadanie,  

tak chętnie wszyscy je pożerają.  
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Jak pięknie mówić, czytać i pisać? 

Piękna się z bajki królewna budzi.  

Trudne zasady dobrej pisowni  

wyjaśnia dla małych, ciekawskich ludzi.  

 

 

 

Przenoszę się teraz do tego świata, gdzie 

mieszka śmieszna świnka pyzata. 

 Na głowie nosi bejsbolówkę  

i chętnie zagra z nami w siatkówkę. 

Zaprasza elfa, koziołka, krówkę.  

Z nimi też zagrać chce w koszykówkę. 

Na lekcji wuefu trzy sprytne smoki 

robią w mig skłony, figury własne 

oraz bez trudu skoczne podskoki i 

mówią, że to jest „bułka z masłem”. 

 

Sławny malarz zrobi dla mnie  

portret w pięknej, złotej ramie, 

 no a potem da mi farby,  

namaluję portret mamie.  
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W pięknej sali z żyrandolem kryształowym 

słyszę pełen miłych dźwięków krótki 

koncert finałowy. 

 Dźwięki cudownej, barwnej muzyki,  

którą kochają nie tylko smyki. 

 

 

Czarodziej uczy odejmowania, 

mnożenia oraz dodawania.  

Już w mig policzę wszystkie owieczki, 

które mam zawsze do zasypiania.  

 

 

Każda z sal szkolnych jest 

wypełniona śmiechem  

i promieniami słońca,  

a rozmów oraz głośnych 

zabaw wokół nie widać 

 z żadnej strony końca. 
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Nikt nie chce w miejscu tu usiedzieć, 

czy przed obiadem czy po obiedzie. 

 A srebrne duszki latają wkoło 

 i pomagają wszystkim wesoło. 

 Każdy jest grzecznym, dobrym kolegą, 

troszczy się o to, by coś miłego 

 spotkało tutaj z samego ranka, 

 nie tylko Maćka i Sebastianka.  

Byśmy poczuli na własnej skórze, 

 jak się rozwiewa smutki i burze. 

By radość, przyjaźń, dobry humorek  

były nie tylko w środę i wtorek.   

Nad nami lata bączek tłuściutki, 

to dzięki niemu znikają smutki. 

Proszek złocisty sypie na głowy  

i świetny humor wraca gotowy. 

Do szklanej kuli zaglądam właśnie 

i widzę piękne z morałem baśnie. 

Fajnie jest tutaj w mej Szkole  

z Marzeń. Jutro też sobie po niej 

połażę. 

 

 

Autor tekstu: Barbara Krysińska 

Opracowanie graficzne: Wiesława Grzegorzewicz 

Grafiki i obrazy zostały pobrane z ogólnodostępnych stron internetowych: Freepik, 
Pinterest, Dreamstime, Pixabay i innych 

 
 
 
 



 

27 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

28 

 

 
 
 
 
 
 

   

                       
                 redakcyjne:  

Ania Formanowicz, Andrzej Formanowicz,  Ola 
Weiss, Hania Pontus, Julia Marek, Marysia 
Sroczyńska, Nina Drozdowicz, Adrian Myśliński, 
Marcel Wacławek, Amanda Myślińska, Weronika 
Rokicka. 

                                                           
pod                                           Ewy Wacławik 
                Iwony Małłek , Marzeny Gęsickiej – „Mały    
                                                  Szkolniaczek” 
                                                  oprawa graficzna:  pod okiem  Gabrieli                   
                                                  Wołosz  

skład komputerowy: Jadwiga Gąska 
                                                

                     


