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W numerze:  

▪ Szczawnica – atrakcyjna miejscowość turystyczna 

▪ Ciekawe miejsca w Szczecinie 

▪ Letnie hobby - programowanie 

▪ Czego słuchać w wakacje 

▪ Uczniowie piszą  

▪ W ogniu pytań 

▪ Świat wokół nas- sznaucer 

▪ W kręgu przepisów 

▪ W podróży po świecie 

▪ Co robić w wakacje 

▪ Bezpieczne wakacje 

▪ Uśmiechnij się 

 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni numer naszej szkolnej gazetki. Zespół 

redakcyjny ciężko pracował, by co dwa miesiące opublikować efekty swojej 

pracy. Mamy nadzieję, że każdy numer był dla Was przyjemną rozrywką i 

będziecie czekać na wznowienie gazetki w nowym roku szkolnym ☺. 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2021/2022 i już niedługo 

będziemy odpoczywać 😉 Wszyscy na pewno czekamy już na upragnione 

wakacje. Jednak zanim to nastąpi przeczytajcie jeszcze to, co dla Was 

przygotowaliśmy. Bawcie się bezpiecznie w wakacje! Odpoczywajcie 

aktywnie! 

Redakcja 



Wakacje tuż, tuż. Zapewne niektórzy z Was mają już je choć w części 

zaplanowane, ale zapewne nie wszyscy. Dziś chciałabym Was zachęcić 

do odwiedzenia Szczawnicy, którą odwiedziłam w poprzednie wakacje. 

Uważam, że jest piękna, mam stamtąd wiele dobrych wspomnień. 

Myślę, że wycieczka do tego miasta będzie dobrym pomysłem na 

spędzenie wakacji. 

Szczawnica – miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie 

nowotarskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Szczawnica. Położone na pograniczu 

Beskidów Zachodnich i Pienin, nad potokiem Grajcarkiem.  W tym mieście jest wiele pięknych 

miejsc do odwiedzenia, w których naprawdę można odpocząć wśród pięknych widoków. 

Piękne i ciekawe miejsca do odwiedzenia w Szczawnicy: 

 
1. Centrum Szczawnicy  
Mieszkając w dużym mieście, centrum może nam się kojarzyć z hałasem, ruchem drogowym 

oraz z brakiem terenów zielonych. To miasto może nam pokazać, że wcale nie musi tak być. 

Przez całe centrum płynie potok - Grajcarek.  Po obu stronach tej rzeczki są szerokie chodniki, 

którymi może iść dużo osób. W niektórych miejscach tego potoku można się kąpać. Ta górska 

woda jest zimna i orzeźwiająca, jednak trzeba uważać na śliskie kamienie, na których można 

się łatwo przewrócić. Nad tą wodą jest kilka oddalonych od siebie mostów. Rok temu były 

przyozdobione w piękne różowe kwiaty. Na ich tle można zrobić piękne zdjęcie, nawet z 

widokiem na góry. Nie ma tam zbyt wielu sklepów, jednak nie trzeba się martwić o jedzenie, 

ponieważ na prawie każdym kroku znajdziemy jakąś restaurację. Mogę polecić trzy najlepsze, 

są to: trochę oddalona od centrum-Przystań Flisak, U Zosi- ta restauracja przeszła rewolucje 

kuchenne Magdy Gessler oraz Bohema, która również jest oddalona od centrum, lecz naprawdę 

warto ją odwiedzić. 

 



2. Palenica 

Idąc dalej przez centrum, możemy zauważyć wyciąg krzesełkowy. Prowadzi on do szczytu w 

małych Pieninach - Palenicy. Jeżeli ma się więcej siły na Palenicę, można wejść i zejść samemu. 

Bilet na wyciąg można kupić w jedną lub w dwie strony. Podczas podróży wyciągiem możemy 

podziwiać część panoramy miasta. Po zejściu z wyciągu trzeba iść kawałek pod górę. Możemy 

na trawie spotkać owce. Kiedy już wejdziemy na Palenicę, możemy podziwiać piękne widoki.  

 

3. Spływ Dunajcem 

Dunajec jest rzeką płynącą w Szczawnicy. Spływ Dunajcem jest moją ulubioną atrakcją. Nie 

wymaga ona wysiłku, jednak wrażenia są niesamowite. Jeżeli chcemy płynąć do centrum 

Szczawnicy, musimy wykupić wycieczkę z przewodnikiem, który nas zawiezie do punktu, 

gdzie znajdują się flisacy Na tratwie mieści całkiem sporo osób.  Płyniemy tratwą, którą kieruje 

flisak. Flisacy są ubrani w ich tradycyjny strój. Podczas podróży flisak często z humorem 

opowiada o górach. Widoki są niezapomniane. Jednak Dunajcem nie płyną tylko tratwy, 

możemy także spotkać kajaki. 

 



4. Trzy Korony 

Trzy Korony to najwyższy szczyt Pienin Środkowych należący do Masywu Trzech Koron. Jego 

wysokość to 982 m. n.p.m. Na Trzy Korony możemy wejść kilkoma wejściami. Są tam trasy o 

różnym poziomie trudności. Osobiście uważam, że mimo tego, że najłatwiejsza jest trasa 

zielona, żółta jest trochę prostsza. Jeśli chcemy wejść na ten szczyt, musimy mieć na pewno 

zapas wody. Na żółtym szlaku nie będą nam raczej potrzebne specjalne buty do chodzenia w 

górach, ponieważ idziemy prostą drogą  i nie ma  tam żadnych skał, po których musielibyśmy 

się wspinać. Jednak warto mieć przy sobie cieplejszą bluzę, gdyż z własnego doświadczenia 

wiem, że po wspięciu się na szczyt, temperatura trochę spada. Trzeba też brać pod uwagę to, 

że na Trzy Korony idziemy wokół drzew, które nas chłodzą, bo dają cień, ale nie można 

zapomnieć o nakryciu głowy. W czasie drogi możemy spotkać strumyki oraz w niektórych 

miejscach drewniane konstrukcje nad nimi. Jest to czysta, górska woda , która jest zdatna do 

picia - jest zimna i orzeźwiająca. Na szlakach są też miejsca do wypoczynku, najczęściej są to 

ławki lub pnie obciętych drzew. Podczas wędrówki możemy zobaczyć Jezioro Czorsztyńskie, 

Dunajec i wiele, wiele gór, wszystko będzie widać na zdjęciach poniżej. 

 

5. Sokolica 

Idąc na Trzy Korony żółtym szlakiem, możemy zauważyć skręt na szczyt - Sokolicę. Jest to 

szczyt  w północno-wschodniej części Pienin Środkowych na obszarze Pienińskiego Parku 

Narodowego. Sokolica jest nieco niższa od Trzech Koron, bo ma jedynie 747 m. n.p.m. 

Osobiście na Sokolicę szłam szlakiem niebieskim, który niektórym może sprawiać trudność ze 

względu na ilość skał, po których trzeba się wspinać. Jeżeli decydujemy się, aby pójść na 

Sokolicę tym właśnie szlakiem, musimy zaopatrzyć się tradycyjnie w wodę, ciepłe ubrania, ale 

tutaj będą też niezbędne specjalne buty do chodzenia w górach. Cechą charakterystyczną dla 

tego szczytu jest to, że rośnie tam mała sosenka  -z tego wynika właśnie ta nazwa. Z tego 

szczytu najłatwiej będzie nam wrócić szlakiem zielonym, przez las. 

 

6. Zamek w Niedzicy i Jezioro Czorsztyńskie 

Zamek w Niedzicy to średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika 

Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek. Nie jest to miejsce w Szczawnicy, jednak warto jest 

go odwiedzić. W Szczawnicy, podobnie jak ze Spływem Dunajca, możemy wykupić wycieczkę 

busem z przewodnikiem do tego zamku oraz do jeszcze jednego, o którym opowiem w 



następnym punkcie. Przewodnik daje nam czas, aby zwiedzić ten zamek. Później spotykamy 

się przy Jeziorze Czorsztyńskim, o którym nam opowiada. Następnym punktem tego 

zwiedzania jest wozownia, w której są stare wozy konne. Jezioro Czorsztyńskie jes,t moim 

zdaniem, jednym z piękniejszych zbiorników wodnych w tej okolicy. Woda w nim jest jakby 

szmaragdowa, podobna do naszego szczecińskiego Jeziora Szmaragdowego. Zbiornik 

Czorsztyński to zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy 

Pieninami a Gorcami. Powstał przez zbudowanie w Niedzicy zapory wodnej pomiędzy 

Pieninami Spiskimi a Właściwymi. Jego powierzchnia jest równa 11km2. 

 

 

7. Zamek w Czorsztynie 

Podczas wycieczki na zamek w Niedzicy zwiedzamy również Zamek w Czorsztynie. Aby się 

do niego dostać, musimy przepłynąć łodzią prze Jezioro Czorsztyńskie. Po wyjściu z łodzi 

musimy pójść kawałek pod górę. Niedługo potem jesteśmy już przy Zamku w Czorsztynie, a 

raczej przy jego ruinach. Musimy wejść po metalowych schodach razem z przewodnikiem na 

te ruiny. Jest to w stu procentach bezpieczne, ponieważ tak metalowa konstrukcja jest trwała. 

W środku przewodnik opowiada nam historię tego zamku.  

 

 



 

 

 

Koniecznie odwiedźcie Szczawnicę! Jestem pewna, że zachwyci Was tak, jak mnie ☺ 

 

Tekst i zdjęcia: Weronika Wróblewska, klasa 7a 

 

 



Dla tych, którzy z różnych względów wakacje spędzą w Szczecinie, 

przygotowałam mały przewodnik, co zwiedzić, by się nie nudzić w 

wakacyjny czas ☺                                                                                                 

 
Najciekawsze atrakcje w Szczecinie 

 

 

• Wały Chrobrego 
Jest to taras widokowy wzdłuż brzegu Odry o długości ok. 500 metrów widoczny z głównych 

tras dojazdowych od wschodu biegnących przez mosty i wiadukty. Był także znany jako Taras 

Hakena. 

 

• Zamek Książąt Pomorskich 
Renesansowy zamek usytuowany na Wzgórzu Zamkowym, w sąsiedztwie Odry, historyczna 

siedziba rodu Gryfitów, władców Księstwa Pomorskiego. Aktualnie jest on pełen wydarzeń 

takie jak np. festiwale, musicale, kabarety a także zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

 

• Zabytkowe budynki 
Do najciekawszych Szczecińskich budynków możemy zaliczyć:  

-Stare Miasto  

-Brama Portowa 

-budynek Akademii Morskiej 

-Cmentarz Centralny (liczy ponad 170 hektarów) 

 

• Muzea 

Muzeum Historii Szczecina 

Siedzibą Muzeum Historii Szczecina jest gotycki Ratusz Staromiejski na Podzamczu, będący 

w centrum najstarszej części miasta – pomiędzy Rynkiem Siennym a Rynkiem Nowym. 

Budynek, którego początki sięgają połowy XIII wieku, uzyskał gotycką formę z podcieniem i 

efektownymi szczytami oraz okazałą piwnicą z pięknymi sklepieniami gwiaździstymi. W 

efektownych wnętrzach ratusza można oglądać wystawy poświęcone historii i kulturze 

Szczecina od czasów najdawniejszych – ilustrowanych zabytkami archeologicznymi – poprzez 

czasy książęce, okres szwedzki, pruski i niemiecki, aż po polski okres powojenny z bliskimi 

nam latami końca XX wieku. 

Galeria Sztuki Dawnej 
Galeria Sztuki Dawnej mieści się w barokowym Pałacu Sejmu Stanów Pałac służył jako 

miejsce obrad samorządu prowincji pomorskiej, a także jako rezydencja. Nad wejściem 



umieszczono herb Pomorza. W jego wnętrzach prezentowane są przede wszystkim zabytki 

sztuki pomorskiej od średniowiecza do baroku, wśród nich romańskie kapitele z Kołbacza, 

wczesnogotycki krucyfiks z Kamienia Pomorskiego, portret księcia Filipa I namalowany przez 

Lucasa Cranacha St. oraz wspaniałe klejnoty książąt pomorskich z XVI/XVII wieku. 

 

• Najstarsze kino na świecie 

Kino "Pionier" oficjalnie działa od 26.09.1907 roku. Twórcą kina i jego pierwszym 

właścicielem był Otto Blauert, który bardzo szybko sprzedał je Albertowi Pietzke. Kino 

wielokrotnie zmieniało nazwę: "Weltkinotheater", "Odra" i ostatecznie od 1950 roku nosi 

nazwę "Pionier". 

W sierpniu 2005 roku do Szczecina dotarły wspaniałe wieści z za kanału La Manche. 

Pionierowi został przyznany tytuł najstarszego nieprzerwanie działającego kina na świecie. 

Pionier od samego początku wyróżniał się własnym klimatem.  

Ostatnie lata pokazały, że Kino Pionier to wyjątkowe miejsce.  

Kino posiada 2 sale: salę główną historyczną oraz "Kiniarnię" - powstałą w 2002 roku. Jest ona 

jak gdyby połączeniem kina i kawiarni - powrotem do początków XX w. Siedząc przy stoliku 

przy kawie, herbacie czy też lampce wina oglądamy film z projektora, który stoi w sali. Przy 

dźwiękach pianina, wyświetlane są filmy nieme. 

 

 

• Kawiarnia ‘Cafe 22’ 

Kawiarnia ta jest położona w sercu miasta, na dwudziestym drugim piętrze wieżowca Pazim z 

piękną panoramą Szczecina. Można w niej zamówić m.in. herbatę, kawę, drinki, koktajle, 

gorącą czekoladę oraz naleśniki i sałatki.  

 

 

• Lasy, jeziora, parki 

Jezioro Głębokie 
Popularne kąpielisko miejskie jest dobrze skomunikowane zarówno z centrum miasta, jak i 

okolicznymi miejscowościami. Wokół jeziora wytyczono szlak spacerowo-rowerowy o 

długości około 6 kilometrów. Prowadzi leśnymi ścieżkami z wytyczonymi miejscami do 

palenia ognisk i grillowania. Możemy również podziwiać m.in. okazałe dęby szypułkowe jak i 

dużo innych wspaniałych okazów zieleni. Jezioro Głębokie jest tylko z nazwy bo w rezultacie 

jest stosunkowo płytkie o maksymalnej głębokości 6 metrów. W sezonie bardzo chętnie 

odwiedzane przez szczecinian oraz mieszkańców okolic Szczecina. Na terenie kąpieliska do 

dyspozycji przeznaczonych jest 200 m plaży strzeżonej  znajduje się  tu również restauracja o 

nazwie Głębokie, park linowy Tarzania, szkółka Żeglarska jak i Floating Park.  

Jezioro Dąbie 
To czwarte co do wielkości powierzchni jezioro w Polsce, a pierwsze w województwie 

zachodniopomorskim. Do plażowania zachęca szeroki pas piaszczystej plaży oraz szeroki pas 

miękkiego trawnika. Latem do dyspozycji wypoczywających boisko do gry w piłkę siatkową, 



plac zabaw dla dzieci, wyznaczone miejsce do grillowania, mała gastronomia Bar Dąbski. Na 

kąpielisku są organizowane  imprezy sportowe i kulturalne takie jak: Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, festyny organizowane przez Radę Osiedla, spotkania 

integracyjne i Dąbskie Wieczory Filmowe.  

Park Kasprowicza 
Park ma powierzchnię ok. 27 ha. Został założony w 1900 r. i otrzymał nazwę Quistor. Park 

położony jest na zboczach tzw. Doliny Niemierzyńskiej nad jeziorem Rusałka i stanowi 

krańcowy fragment Puszczy Wkrzańskiej. W parku występują liczne gatunki drzew, które są 

rzadko spotykane w Polce, takie jak sosny: żółta i górska, świerk serbski i Brewera a także cis. 

 

Jasne Błonia 
Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji: można tu 

spacerować, jeździć na rowerze, czy rozsiąść się wygodnie na ławce lub na trawniku.  

Park powstał w latach 1925-1927, jako swoisty zielony salon Szczecina. 

Zaprojektowany został z rzędami platanów klonolistnych po bokach rozległego trawnika z 

parterowymi kompozycjami kwiatowymi pośrodku. Jest to największe w Polsce skupisko tego 

gatunku drzew, których rośnie tu dokładnie 213. 

Niecodzienny charakter Błoniom nadają kwitnące raz w roku tysiące krokusów, które stały się 

znakiem rozpoznawczym szczecińskiej wiosny. 

Znajdują się tu również: 

-Pomnik Czynu Polaków z 1979 r., przedstawiający podrywające się do lotu trzy orły, które 

symbolizują trzy pokolenia Polaków zaangażowanych w odbudowę Szczecina; 

-Pomnik Jana Pawła II upamiętniający wizytę Ojca Świętego w 1987 r. 

 

Ogród Różany 
Ogród Różany w Szczecinie, „Różanka”– dwuhektarowy ogród założony w 1928 r. z okazji 

zjazdu ogrodników. Zasadzono tu ponad dziewięć tysięcy róż w 99 odmianach, wykonano 

schody, alejki oraz plac zabaw. Prócz kwiatów występują tutaj również egzotyczne drzewa i 

krzewy posadzone w czasie zakładania ogrodu, m.in. miłorząb dwuklapowy, kasztanowiec 

gładki, metasekwoja chińska oraz świerk serbski. 

Jedną z atrakcji ogrodu jest „Ptasia Fontanna”, odtworzona na podstawie zdjęć i rycin. Jej 

głównymi elementami są cztery betonowe gęsi.   

 

 
 

Ala Łukaszczyk, klasa 7a 



Nie samym zwiedzaniem żyje człowiek- 

hobby na lato! 

 
W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje programowanie, ponieważ 

coraz więcej zadań życiowych jest rozwiązywane przy pomocy urządzeń 

elektronicznych. By zacząć programować, nie trzeba skończyć studiów 

informatycznych, wystarczy mieć dobre, logiczne myślenie i wystarczającą 

motywację do nauki wybranego bądź wybranych języków programowania. Języki 

programowania nie są czymś trudnym, dlatego że są do siebie podobne i niewiele 

różnią się od Scratch-a, np.: 

 

 

Scratch                         C# + Unity                          Python   

 

Oczywiście, widać różnice, np w tym, że Scratch ma małe możliwości, bo jest 

stworzony dla określonych celów (np. by zaprzyjaźnić dzieci ze światem 

programowania), a więc łatwiej w nim pisać. Pamiętaj! Na rozpoczęcie kariery 

programisty nigdy nie jest za wcześnie!  

Wybór języka programowania 

 Szukając informacji na ten temat, mogę powiedzieć, że nie ma jednego 

najlepszego języka programowania, tak jak nie ma najlepszego ubrania, ponieważ 

ubranie się wybiera w jakimś celu, np.: żeby było ciepło, żeby ładnie wyglądać,  

ubranie odpowiednie jakąś porę roku, na jakąś pogodę, by uprawiać sport itp. 

 

Najpopularniejsze języki programowania wg Stack OwerflowiGitHub: 



 

 

Kirill Zatolokin, klasa 7a 

 

Podczas nauki programowania ( i nie tylko)  można słuchać muzyki. Podczas 

wakacji mamy ochotę na szybkie rytmy, radosne i łatwo wpadające w ucho. 

Oto moja subiektywna lista wakacyjnych przebojów: 

 

1. Wake me up - Avicii 

2. Paradise - Coldplay 

3. Get Lucky - Daft Punk, Pharrell Williams 

4. Adventure of a lifetime - Coldplay 

5. Happy - Pharrel Williams 

6. Don't worry be happy - Bobby McFerrin 

7. I Ciebie też, bardzo - Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid 

Podsiadło, Vito Bambino) 

8. Photograph - Ed Sheeran 

9. I'm still standing - Elton John 

10. Remember the time - Michael Jackson 



11. You're my heart, you're my soul - Modern Talking 

12. Mamma Mia - Abba 

13. Wanna be - Spice Girls 

14. Papi - Jennifer Lopez 

15. Break my stride - Matthew Wilder 

16. I want to break free - Queen 

17. What a wonderful world - Louis Armstrong 

18. Paper Rings - Taylor Swift 

19. Heat Waves - Glass Animals 

20. Szary świat - Sanah, Kwiat Jabłoni 

21. Libre - Alvaro Soler, Monika Lewczuk 

22. Czerwone korale – Brathanki 

 

 

 

 
 

 

Ala Wysokińska, klasa 7a 

 

 



Podczas wakacji możemy także rozwijać swoje talenty. Wśród nas jest wielu 

utalentowanych uczniów. Niektórzy z nich w wolnych chwilach piszą, np. 

opowiadania i marzą o napisaniu kiedyś książki. Poniżej zaprezentujemy 

fragment większej całości jednego z naszych uczniów, który chce pozostać 

anonimowy, dlatego podpisujemy fragment jego teksu pseudonimem 

artystycznym.  

Zapraszamy do lektury! 

 

Chłopiec, spacerując po cmentarzu i obserwując stare groby zarośnięte bluszczem 

i chwastami, usiadł obok szczególnego (dla niego) grobu, gdzie spoczywa baron 

Vincent Middle znany za życia jako najlepszy artysta z Anglii. 

– Witam barona Middle, jak szanowny baron się miewa? 

– Ach, panicz Auxsentius, co panicza do mnie sprowadza, kolejna lekcja sztuki 

na zabicie czasu?  

Zaśmiał się baron. 

– Nie dziś, drogi baronie, mam problem. 

– Cóż cię krępuje, paniczu? 

– Zaciekawił mnie mały las w okolicach tego tu cmentarza, ciekawi mnie, co w 

nim się znajduje - odparł z nadzieją na odpowiedź barona. 

– Cóż, nie mam pojęcia, co może tam być, lecz mój drogi paniczu, jeśli jesteś 

ciekaw co tam jest ,idź i sprawdź, ale wspomnij me słowa, iż ciekawość to droga 

do piekła. 

– Dziękuję. 

*** 

Kilka dni myślenia nad planem, by wejść do tajemniczego lasu tuż obok 

cmentarza.  Chłopiec chwycił samotne jabłko w misce na stole znajdującym się 

w saloniku domu pogrzebowego, schował je do jednej z kieszeni swych spodni i 

powoli, wychodząc z ziemi cmentarza, kierując się w stronę lasu, które tak go 

ciekawiło, nie myślał o niczym innym niż o tajemniczym lesie. Gdy tylko stanął 

tuż przed lasem, gdzie mgła była gęsta i dodawała tajemniczości miejsca, 

Auxsentius bezpiecznie wszedł w głąb lasu, znikając we mgle. Droga była ciężka, 

lecz wyobraźnia chłopca postrzegała tę podróż za pełną fantastycznych 



momentów, jak z książek o rycerzach ratujących królewnę lub ukochanego, który 

zgubił się we mgle, by tylko zobaczyć się ze swą ukochaną. Podczas spaceru w 

samotności po tajemniczym lesie chłopiec opowiadał różne historie, które miał w 

planie przełożyć na papier.  

Stanął tuż obok starego domostwa, dom z cegieł pomalowanych na różowo, lecz 

nie było widać tego pięknego koloru, zastąpił go brud. Dom był pusty, 

opuszczony od kilku lat. Okna były przybite deskami, lecz drzwi były otwarte. 

Jesienny wiatr otworzył energicznie drzwi. 

– Jakby zapraszał do środka? – powiedział sam do siebie chłopiec.  

Po chwili Auxsentius postawił krok i wszedł przez dębowe, wielkie drzwi. Dom 

okazał się pusty, meble były przykryte białą tkaniną, by kurz nie osiadał  na 

meblach. Schody, które zauważył jako pierwsze tuż przy wejściu do domu, miały 

pojedyncze dziury. Piękny, duży żyrandol leżał na środku sali. Jakby upadł, 

powodując szkody.  

Po chwili Auxsentius wszedł na piętro, by zobaczyć, co na nim jest. Długi 

korytarz prowadził w obie strony: na prawo był mały salonik dla gości z fotelami 

i stolikami, po lewej były pokoje i jedno rozbite lustro, które ukazywało ciemne i 

zarazem tajemnicze pomieszczenie. Chłopiec wahał się, czy wejść przez lustro. 

– A co, jeśli tam jest coś strasznego lub jakaś wielka dziura, która prowadzi do 

krainy koszmarów? –pomyślał. 

 Ciekawość Auxsntiusa była silna, kilka kroków do przodu i chłopiec znajdował 

się w pomieszczeniu. Przeciąg powodował u chłopca ciarki, gdyż przeciąg 

wydawał dla niego krzyki, krzyki duszy, cierpiącej, duszy… Czym jest zaś dusza, 

niż małą, bezbarwną istotą, która włóczy się po świecie i płacze jak ta, którą 

wyobraźnia chłopca spotkała? 

– Ktoś, ktoś tu jest! – zawołał i po chwili zapalił świeczkę, która została porzucona 

na jednym z świeczników na korytarzu. 

Ściany miejsca były pokryte wycinkami gazet, nie było żadnych mebli, a 

zapach…Zapach wilgoci drapiący Auxsentiusa w gardło. Chłopiec rozejrzał się 

po pomieszczeniu, przeglądając wycinki… 

                                                                          Nathaniel Skorski, klasa 7 
 



Poznajmy bliżej naszych nauczycieli i pracowników szkoły… 

W ogniu pytań!    

W cyklu „W ogniu pytań” postanowiliśmy lepiej poznać pracowników 

naszej szkoły. Dziś przepytaliśmy nauczycieli – Annę Binkowską  oraz 

Jacka Kusia. 

 

Oto, co nam o sobie powiedziała nauczycielka biologii -   Pani Anna Binkowska. 

Gdyby nie była Pani/Pan nauczycielem to najprawdopodobniej byłaby… florystką albo 

ogrodnikiem. 

Ulubiony kolor…ooo, to zależy od nastroju i pory roku. Czasami czerwony, a czasami czarny, 

a czasami nudny beżowy, nie lubię brudnego szarego! 

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… Kena Foletta, krem z filtrem i kapelusz. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… nie mam. Lubię wszystkie rodzaje muzyki, a najbardziej 

te grane „na żywo”. 

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Marta. 

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… moich dzieci. 

Zwierzę bliskie sercu…. moja „psinka”- Tosia- biała kulka szczęścia. 

Ulubiona pora roku… późne lato i wczesna jesień. 

Wakacje to czas… cudowny, wyczekany i co roku za krótki ☺ 

Lubię… lody waniliowe, migdały, spotkania z koleżankami, wesołe towarzystwo, tańczyć, 

śmiać się i czytać i sprzątać ☺ 

Nie lubię… chamstwa, głupoty i pająków. 

Marzę o… wycieczce dookoła świata. 

Boję się… duchów…żart ☺ .Jako była harcerka jestem odważna i nie boję się niczego ☺ ☺. 

W wolnych chwilach… robię rzeczy, które pozostaną sekretem ;) 

Największą radość sprawiają mi… małe rzeczy, przyjemności tu i teraz.  

Gdybym miała magiczne moce to… świat byłby piękniejszy, bardziej kolorowy, ludzie milsi i 

Grzeczniejsi. 

Jabłko czy banan? Jabłko!! 



 

Oto, co nam o sobie powiedział nauczyciel geografii -   Pan Jacek Kuś. 

 

Gdyby nie był Pan nauczycielem to najprawdopodobniej byłaby… rolnikiem lub rentierem     

( takie mam plany na przyszłość, więc parafrazując słynnego króla Juliana- korzystajcie z 

blasku mojej chwały ;) ) 

Ulubiony kolor…biały i czerwony. 

Na bezludną wyspę wziąłby Pan książkę…,,Myśli nowoczesnego Polaka,, Romana 

Dmowskiego, ,,Geopolityka. Polska w grze mocarstw.,, Ireneusza Piotrzkowicza , ,,Rotmistrz 

Pilecki. Ochotnik do Auschwitz,, Adama Cyry. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… Tadek Firma Solo, Sabaton (utwory zawierające lekcje 

historii i patriotyzmu. 

Pana przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Agnieszka. 

Nie wyobraża sobie Pan życia… bez wiary, rodziny, patriotyzmu, tenisa ziemnego i szeroko 

rozumianej polityki. 

Zwierzę bliskie sercu… pies i krowa. 

Ulubiona pora roku… lato. 

Wakacje to czas… żniw ☺  (paradoksalnie odpoczywam wtedy). 

Lubię… zwierzęta (są szczere i bezinteresowne). 

Nie lubię… poniedziałku i niektórych polityków. 

Marzę o …tym, żeby ludzie potrafili cieszyć się z małych rzeczy i nie gonili ślepo za pieniądzem, 

łamiąc czasami przy tym wszystkie bariery i zasady (niekiedy również kosztem swojego zdrowia, 

które jest przecież bezcenne). 

Boję się …jedynie Boga (z resztą sobie poradzę ☺ ) 

W wolnych chwilach… gram w tenisa, oglądam w TV sport i politykę. 

Największą radość sprawiają mi… szczęśliwi i uśmiechnięci ludzie, a szczególnie dzieci, 

cytując J. Korczaka ,, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Gdybym miała magiczne moce to …zlikwidowałbym pieniądze na świecie (to one generują 

wojny, głód, wyzysk i cierpienie) i zastąpił czymś mniej pożądanym, ale jednocześnie 

regulującym światową gospodarkę (niech ekonomiści się głowią na tym.) 

Jabłko czy banan? Jabłko z robakiem w środku (mam wtedy pewność że nie jest naszpikowane 

pestycydami). 



Świat wokół nas ☺ 

Sznaucer 

Sznaucery to rasa pochodząca z Niemiec. Żyją średnio 12-15 lat. Są to psy inteligentne, 

przyjazne, nieustraszone, energiczne i posłuszne. Jeżeli decydujemy się na psa i nasz tryb życia 

jest aktywny, to warto zastanowić się nad tą rasą. Psy te są w różnych wielkościach: 

miniaturowy, średni i olbrzymi. Różnią się tylko wielkością. 

 

1.Wygląd sznaucerów 

Jako osoba posiadająca sznaucera uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych ras.  Ich głowa 

jest długa i ma kształt zbliżony do prostokąta. Uszy są wysoko osadzone na głowie i mają 

kształt litery "V". Naturalnie u sznaucerów występują uszy oklapnięte, jednak część ludzi 

decyduje się na ich kopiowanie, czyli stawianie. Nie jest to legalne w Polsce. Oczy są owalne i 

zawsze ciemnej barwy. Tułów jest zwarty, a ogon wysoko osadzony na zadzie. Klatka 

piersiowa jest umiarkowanie szeroka. Ich sierść jest szorstka, twarda i gęsta. Na pysku włosy 

tworzą charakterystyczną brodę i krzaczaste brwi.  

Możemy wyróżnić cztery formy barwne umaszczenia sznaucerów: 

- czarny, 

- biały, 

- czarno-srebrny, 

- ,,pieprz i sól'', 

Najczęściej spotykane umaszczenie to pies o całej czarnej sierści, rzadziej spotyka się 

osobniki o umaszczeniu „pieprz i sól” oraz czarno-srebrzystym. Najrzadsze są szanucery 

białe. 

 

                              



 

 

 

2. Sznaucery jako szczeniaki 

Szczenięta sznaucera są śliczne i urocze. Jednak to nie może nas zmylić, bo potrafią być bardzo 

niegrzeczne. Może to wynikać głownie z tego, że mają za mało ruchu. Dla szczeniąt, które 

jeszcze nie słuchają się właściciela, dobrą opcją będzie wybieg dla psów. Sznaucery z natury 

są bardzo energiczne, dlatego naprawdę warto jest się z nimi bawić. Szczenięta tej rasy, ale 

również i innych, mają bardzo ostre zęby. Trzeba bardzo uważać na wszystkie rzeczy i ważny 



jest też trening z psem od najmłodszych lat, bo wtedy mózg psa dobrze działa. 

 

3. Jak dbać o sznaucera 

Mogłoby się wydawać, że sznaucer to pies jak każdy inny, ale tak nie jest. Pielęgnacja takiego 

psa jest dość rozbudowana. Decydując się na tę rasę, trzeba się również przygotować na to, że 

będziemy poświęcać dla niego dużo czasu. Sznaucery potrzebują częstego i dokładnego 

czesania, ponieważ mają twardy włos okrywowy, więc jeśli nie będziemy psa czesać przez 

dłuższy czas, później trudno będzie go rozczesać. Nigdy nie czesze się go na sucho. Ważnym 

elementem w pielęgnacji włosa sznaucera jest trymowanie, czyli pozbywanie się obumarłych 

części podszerstka specjalnym narzędziem zwanym trymerem. Tę czynność powtarza się raz 



na około trzy miesiące. Przyspiesza to rośnięcie nowych, zdrowych włosów. Nie wolno 

trymować łap oraz brody. Jeżeli chcemy bardziej trwały efekt, dobrą opcją będzie 

strippingowanie psa, czyli pozywanie się tego obumarłego włosa specjalnym narzędziem 

przeznaczonym do tego. Do czesania warto mieć kilka przedmiotów szczotkę, grzebień oraz 

trymer. Szczotka  będzie nam służyła do czesania łap, grzebień do brody, a trymer do włosów 

na grzbiecie. Jeżeli nasz sznaucer jest czarny, warto również zaopatrzyć się w specjalny 

szampon dla psów o czarnym włosie, bo wiem z własnego doświadczenia, posiadając takiego 

psa, że po czasie włosy psa lekko zmieniają kolor na brązowy. Taki szampon ma w składzie 

naturalną hennę odpowiednią dla zwierząt i naprawdę działa. Szampon trzeba bardzo dokładnie 

spłukiwać, bo sznaucery mają dość delikatną skórę, więc może mieć później bardzo duży 

łupież. Psu powinno się myć regularnie zęby co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Sznaucery nie 

linieją. 

Trymer 

Narzędzie do strippingowania 

 

4. Co warto przygotować decydując się na sznaucera? 

Jeśli chcemy mieć psa z porządnej hodowli na pewno musimy przygotować się na na to, że z 

naszego portfela może ubyć trochę pieniędzy. Niestety, ceny psów bardzo wzrosły, a cena 

sznaucera, nieważne czy jest to miniaturka, czy olbrzym, waha się od trzech do nawet siedmiu 

tysięcy. Jeżeli kupujemy psa, niekoniecznie tej rasy, zawsze lepiej jest zapłacić więcej  niż 

wspierać tzw. pseudohodowle. W takich hodowlach szczenięta mają złe warunki. Każda 

hodowla powinna być zarejestrowana w Związku Kynologicznym. To potwierdza, że jest to w 

pełni legalna hodowla. Dla sznaucera na pewno należy przygotować wygodne legowisko, które 

powinno być dostosowane do wielkości psa tak, aby nie było za małe. Szczenięta do trzech 

miesięcy nie mogą wychodzić na spacery, ponieważ nie mają jeszcze wszystkich szczepień, 

dlatego warto zakupić specjalne podkłady, na których pies powinien się załatwiać. Na początku 

powinien jeść taką karmę, jaką podawano mu w hodowli. Dopiero po jakimś czasie można ją 

zmienić, jednak nie może być to drastyczna zmiana. Początkowo trzeba mieszać obie karmy. 



Szczenięta powinny jeść kamę suchą, ponieważ wiele mokrych karm może powodować 

problemy z wątrobą. Dobrym rozwiązaniem dla psa będzie również dieta BARF. Wtedy pies je 

surowe mięso. Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, że taka dieta jest po prostu niezdrowa. Tak 

myśleć nie można. Psy są mięsożerne. Ich układ pokarmowy jest przystosowany do trawienia  

surowego mięsa czy kości. Można powiedzieć, że taka dieta jest dla psa najlepsza. Należy 

jednak uważać na różne pasożyty w mięsie nieprzebadanym przez weterynarzy. Jeżeli jedziemy 

do miasta, które jest daleko, musimy się liczyć z tym, że trzeba być bardzo ostrożnym. Nie 

wolno gwałtownie hamować, ponieważ u szczeniąt może to powodować kłopoty z błędnikiem, 

który odpowiada za równowagę. Trzeba zabrać ze sobą miskę i wodę. Oczywiście, młodemu 

psu będą potrzebne zabawki. Szczenięta mają jeszcze delikatne dziąsła, więc trzeba kupić 

zabawki najlepiej z filcu oraz parę piłeczek silikonowych. Zabawki z filcu mogą być jednak 

niebezpieczne. Są one przeznaczone do zabawy tylko i wyłącznie z właścicielem, ponieważ 

szczeniak ma ostre zęby i łatwo mu będzie rozgryźć taką zabawkę, a połknięcie takiego 

materiału jest niebezpieczne. Jeżeli prowadzimy aktywny tryb życia, dla psa warto kupić 

transporter. Właściciel powinien mieć przy sobie również smaczki. 

 

 

 

Sznaucer to nie pies dla każdego.  Uważam jednak, że prezentują się świetnie, ale mają też 

wielkie serce i potrafią bardzo przywiązać się do swojego właściciela. Są wierne, przyjazne i 

inteligentne.  

Weronika Wróblewska, klasa 7a 



Jak wakacje, to muszą być lody, najlepiej owocowe. 

Ceny wzrosły jak szalone, więc proponuję zrobienie samodzielnie lodów oraz 

koktajlu owocowego ☺ 

Oto przepisy! 

 

Szybki sposób jak zrobić lody w domu. 

 

Składniki: 

-dowolny owoc mrożony  

-mięta  

-cukier lub miód  

-sok z cytryny lub z limonki  

 

Mrożone owoce wystarczy umieścić w naczyniu blendera z odrobiną cukru oraz sokiem z 

cytryny lub limonki. Zamiast cukru możesz też dodać miód. Zmiksuj składniki na gładką masę. 

Po zmiksowaniu można dodać listek mięty.  

 

 



 
Szybki sposób na zrobienie koktajlu owocowego.  

 

Składniki: 

-dowolny owoc  

-miód lub cukier  

-mleko  

 

Owoce należy pokroić na mniejsze kawałki i wrzucić do blendera dodać miód, mleko i 

zmiksować . Koktajl gotowy :) 

 

 

zdjęcia: zasoby internetu 

Wiktoria Boguta, klasa 7a 



"W podróży po świecie" - ciekawostki 

 
 
 

 
 

DUBAI MA NAJWYŻSZE BUDOWLE NA ŚWIECIE 
 

Burj Khalifa ma 828 metrów. Tym samym jest oficjalnie najwyższym budynkiem na 
świecie. W tej chwili oczywiście, bo są plany stawiania wieżowców wyższych niż 1000 
metrów. Budowa Burj Khalifa zaczęła się w 2004 roku i trwała 6 lat.  
 
 
 

 
 

DO KOREI PÓŁNOCNEJ LEPIEJ NIE JECHAĆ NA WAKACJE 
 

Korea Północna jest bardzo szczególnym krajem w Azji. Jego oficjalna nazwa brzmi 
Koreańska Republika Ludowa Demokratyczna. Kraj powstał w 1948 roku, kiedy Korea 
została podzielona na 2 części. W Korei Północnej nie lubią ciekawskich gości. 
Przyjeżdża tam zaledwie 100 tysięcy turystów w roku, głównie z Chin, z Zachodu 
wpuszcza się jedynie 5 tysięcy osób. Turystom nie wolno tak po prostu wszystkiego 
fotografować, najczęściej mogą tylko spacerować z przewodnikiem. Przywódcy, którzy 
w Korei Północnej są u władzy, decydują o wszystkim. Mieszkańcy tego kraju mogą 
oglądać, na przykład wyłącznie telewizję nadawaną przez rządzących. Nie wolno im 
korzystać z internetu. Istnieje za to internet z informacjami podawanymi przez władzę. 
 



    W 75 KRAJACH JEŹDZI SIĘ PO LEWEJ STRONIE 
ZAMIAST PO PRAWEJ 

 
Dla nas jazda prawą stroną jest czymś całkiem normalnym, jednak aż w 75 krajach na 
świecie jeździ się lewą stroną. Być może już wiesz, że po lewej jeździ się w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Ale także w Japonii, Tajlandii, Republice Południowej Afryki, Nowej 
Zelandii, Australii i wielu innych krajach. 
 
 
 

 
 

NAJWIĘKSZA PIRAMIDA ZNAJDUJE SIĘ W MEKSYKU 
 
Mnóstwo ludzi myśli, że piramida Cheopsa w Egipcie jest największą na świecie, ale 
to nieprawda. Zaszczyt przypada Wielkiej Piramidzie w Choluli w Meksyku. Wielka 
Piramida w Choluli była poświęcona azteckiemu bogu Quetzalcoatlowi (Pierzasty 
Wąż). Obecnie wygląda jak wzgórze z kościołem na szczycie. Kościół został 
zbudowany w okresie kolonialnym przez Hiszpanów.  
   
 

          
 

                          W SZWECJI MOŻNA BYŁO DOSTAĆ MANDAT ZA TAŃCZENIE 

 
W Szwecji do 2016 roku trzeba było uważać, kiedy się tańczyło w kawiarni albo 
restauracji, było to zabronione. Można było tańczyć w miejscu, które posiadało 
specjalne zezwolenie. Jeżeli właściciel takiego zezwolenia nie miał, a mimo to w tym 
miejscu tańczono, mógł dostać spory mandat.  



 
 

 
 

 W CHINACH JE SIĘ PAŁECZKAMI I MOŻNA BEKAĆ PRZY STOLE 
 

Rodzice prawdopodobnie nauczyli cię eleganckiego jedzenia nożem i widelcem. 
Super, kiedy zasiadasz do stołu w naszym kręgu kulturowym, ale w Chinach ci się to 
nie przyda. Tam noży, widelców i łyżek używa się tylko w kuchni. Przy stole je się 
pałeczkami, jedynie zupę je się porcelanową łyżką. Nie wskazuj pałeczkami na kogoś 
innego przy stole. To bardzo niegrzeczne. Nie wbijaj pałeczek pionowo w miskę ryżu. 
Chińczykom kojarzy się to ze śmiercią. W odczuciu Chińczyków niestosowne jest 
nakłuwanie pałeczkami jedzenia albo ich oblizywanie. Nigdy nie podawaj drugiej 
osobie kawałka jedzenia swoimi pałeczkami. Poza tym wszystkim przy chińskim stole 
dużo wolno. Można więc do woli bekać, siorbać i mlaskać. Chińskich kucharzy to wręcz 
cieszy - oznacza, że smakuje ci ich jedzenie. 
 
 

 
 

 

JAPOŃCZYCY NIE LUBIĄ PODAWAĆ RĘKI 
 

Japończycy z zasady nie lubią cielesnego kontaktu z innymi ludźmi. Zamiast tego się 
kłaniają. W ten sposób okazują, że darzą Cię szacunkiem. Wyobraź sobie, że uczysz 
się w japońskiej szkole. Jako uczeń zawsze kłaniasz się pierwszy. Poza tym musisz 
też kłaniać się nisko. Osoba najbardziej szanowana także wykonuje skłoń, ale nie tak 
głęboki. 
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CO ROBIĆ W WAKACJE?  MAM KILKA PROPOZYCJI ☺

Znaleźć tropy   

zwierząt 

Zrobić 

eksperyment 

naukowy 

Narysować komiks 

Karmić łabędzie 

Bawić się z psem       

lub kotem            

 

Posłuchać rechotu 

żab 

Zrobić sobie 

kanapkę 

Huśtać się wysoko 

Skakać na 

trampolinie 

Bawić się błotem 

Spać bardzo długo 

Nurkować 

Rozpoznać 3 ptaki 

Zrobić naszyjnik z 

popcornu 

Zjeść arbuza 

Opalić się 

Wykąpać się w 

ubraniach 

Zjeść 5 lodów w 

dzień 

Oglądać spadające 

gwiazdy 

Zjeść śniadanie na 

dworze 

Złapać konika 

polnego 

Zrobić piknik 

Przeczytać książkę 

Iść na plażę 

Zorganizować 

wieczór filmowy 

Biegać boso po 

deszczu 

Przejechać 5km na 

rowerze 

Iść spać po północy 

Zjeść 20 czereśni 

Zrobić turniej gry 

papier, kamień, 

nożyce 

Znaleźć muszelkę 

Iść na basen 

Zrobić pamiątkowe 

zdjęcie 

Znaleźć grzyba w 

lesie 

Zrobić bukiet z 

polnych kwiatów 

Zrobić 

własnoręcznie łuk 

Słuchać śpiewu 

ptaków 

Rozśmieszyć kogoś 

Wejść na drzewo 

Skakać na skakance 



Zrobić domowe 

lody 

Pójść do kina 

Przeczytać drugą 

książkę 

Zrobić lemoniadę 

Obejrzeć zachód 

słońca 

Piec kiełbaski na 

ognisku 

Zbudować zamek 

Złowić rybę 

Zagrać w grę 

planszową 

Zjeść popcorn 

Zrobić domowe 

bańki mydlane 

Biegać boso po 

trawie 

Wysłać pocztówkę 

Bawić się w 

chowanego 

Obejrzeć ulubiony 

film 

Zjeść jabłko prosto 

z drzewa 

Zrobić 3 fikołki 

Zjeść coś nowego 

Oglądać chmury 

Zrobić dobry 

uczynek 

Ułożyć wakacyjną 

piosenkę 

Zrobić mapę 

Zwiedzić stare 

miasto 

Poznać kogoś 

nowego 

Grać na 

komputerze 

Zrobić 

własnoręcznie 

wiatrak 

Iść na plac zabaw       

Zobaczyć szczyt 

Opowiedzieć 

straszną historię 

Zrobić wojnę na 

wodne pistolety 

Upiec ciasto 

Zbudować namiot  

koców 

Pływać w jeziorze 

Opowiedzieć 5 

żartów 

Zjeść pizzę 

Iść do muzeum 

Malować kredą po 

chodniku 

Ułożyć puzzle 

Znaleźć czterolistną 

koniczynę 

Karmić kaczki 

Posprzątać pokój 
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                           BEZPIECZNE WAKACJE!               

 
BEZPIECZNIE NAD WODĄ 

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. Nie skacz 

rozgrzany do wody oraz w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub 

kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę". 

 

BEZPIECZNIE NA SŁOŃCU  

Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne, stosuj kremy z filtrami. Chroń się w cieniu w 

godzinach południowych. 

 

BEZPIECZNIE NA ROWERZE I HULAJNODZE                         

Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru/hulajnogi. W czasie jazdy używaj kasku. 

Dokładnie rozejrzyj się, zanim ruszysz. W miarę możliwości korzystaj z dróg dla rowerów. 

Przestrzegaj przepisów drogowych. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. Nigdy 

nie ścinaj zakrętów. W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 

BEZPIECZNIE W DOMU I NA PODWÓRKU  

Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw. 

Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać. Są to:  

1. gaz - możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,  

2. prąd elektryczny - może Cię porazić,  

3. ogień - możesz spowodować pożar,  

4. woda - możesz zalać mieszkanie,  

5. ostre przedmioty - grożą zranieniem,  

6. lekarstwa - możesz się nimi zatruć. 

 

WAŻNE TELEFONY                                                    

112 - telefon alarmowy służb ratowniczych  

997 - telefon alarmowy Policji  

998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej  

999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego  

601 100 100 - telefon alarmowy WOPR 

 

Redakcja 



 
 

 

 

 

 
 



UŚMIECHNIJ SIĘ         

 

- Jasiu, czemu nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce? 

- No wiesz mamo, w wakacje?!  

 

- Co to są wakacje? 

- Oficjalne wagary. 

- Co to są wagary? 

- Nieoficjalne wakacje.  

 

Syn wraca ze szkoły. 

- Jak było? - pyta mama. 

- Na 5!  

- Naprawdę?  

-Tak! Dwójka z polskiego, dwójka z matmy i jedynka z historii. 

 

 
 

                                                      Piszą dla Was:  

 

Ala Łukaszczyk, 7a; Ala Wysokińska, 7a; Wiktoria Boguta, 7a; Sebastian Boguta, 7a;  Weronika Wróblewska; 

klasa 7a, gościnnie- Nathaniel Skorski; 

 

Opiekun: Patrycja Ponieważ 
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