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6 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się XIII edycja Gmin-

nego Konkursu Ekologicznego dla klas II - III edukacji wczesnoszkolnej, która przebiegała pod 

hasłem ''MOJA ZIEMIA, CZYSTY ŚWIAT". Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat 

form ochrony przyrody, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodni-

czego i troski o najbliższe otoczenie, promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów i 

możliwości ich powtórnego wykorzystania. Uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi 

ochrony środowiska i jego zasobów (wody, powietrza, roślin, zwierząt). 

Poziom wiedzy był bardzo wyrównany.  

 

W klasach drugich III miejsce zdobyły m.in. Weronika Pająk , Wanessa Ochman, a wyróżnienia 

Julia Jakubik z kl. II i Michał Moskała z kl. III. 

 

 

Dzień 17 kwietnia 2015 roku był dniem wyjątkowym w naszej szkole. Z okazji 210 rocznicy uro-

dzin Andersena, uczniowie klasy II b, wraz z wycho-

wawczynią klasy p. Jolantą Studnicką przygotowali 

program, który wszystkim zebranym gościom przy-

bliżył życiorys oraz twórczość pisarza. Wśród zapro-

szonych gości powitaliśmy: Burmistrza Miasta - p. 

A.Ormantego, dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodzi-

ców oraz uczniów z klas  0 - III. 

Program przedstawiał zarówno ważne wydarzenia z 

życia Andersena, jak i również fragmenty jego ba-

śni, takich jak: "Brzydkie kaczątko", "Dziewczynka 

z zapałkami", oraz "Księżniczka na ziarnku gro-

chu".  Na zakończenie wszyscy zaśpiewali 

"Piosenkę o panu Andersenie". 

 

 

W dniach od  6 - 15 maja 2015 r. uczniowie klasy II a oraz II b szkoły podstawowej, wraz z 

wych. - p. K. Daniel, p.  J. Studnicką oraz p. M. Mlak wyruszyli  autokarem na Zieloną Szkołę 

do Łeby. Punktem noclegowym był ośrodek wczasowo - kolonijny "Słoneczko". Dzięki sponso-

rom oraz zebranym środkom finansowym uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji i 

poznać wiele  ciekawych  miejsc nad morzem. 

Były to między innymi: pobyt w SEE PARKU, wyjazd kolej-

ką bajkową na wydmy - zwiedzanie Słowińskiego Parku Na-

rodowego , całodniowa wycieczka do Trójmiasta, podczas 

której dzieci były w Oceanarium, na sopockim molo oraz na 

Starówce w Gdańsku. Uczniowie zwiedzili  także port rybac-

ki i miasteczko - ŁEBA. Sporo czasu spędzili na świeżym 

powietrzu - zarówno na plaży jak i na placu zabaw i bo-

iskach. Zorganizowane konkursy, m. in.: ,, czystość pokoi", 
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logo pokoju, konkurs plastyczny, prezentacje artystyczne - nie pozwalały, by komukolwiek 

się nudziło. Na zakończenie rozdane zostały liczne nagrody. Wieczorami odbywały się dys-

koteki oraz  karaoke.  Taki wyjazd był z pewnością wspaniałą formą integracji 

i usamodzielnienia. 

 
Dnia 18 maja w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt. „  nitką Ariadny po 

wieniec laurowy” dla uczniów  klas IV- VI. 

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do czytania oraz pogłębiania wiedzy z zakresu mi-

tologii greckiej. 

W konkursie udział wzięło 17 uczniów. Rozwiązywali oni test składający się z 20 pytań o 

zróżnicowanym stopniu trudności. 

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu, a najwyższe wyniki uzyskali: 

I miejsce: Tamara Komar kl. V b 

II miejsce: Natalia Tyrpa kl. V c, Konrad Kot kl. V a 

III miejsce: Jakub Żegliński kl. V a, Marcin Turkiewicz kl. V a 

Wyróżnienie: Gabriela Herbut kl. VI a 

 

Dnia 26 maja 2015 r. ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej wziął udział w XVIII Harcerskim Rajdzie 

Papieskim. Naszą szkołę reprezentowała drużyna 

utworzona przez uczniów klas szóstych pod opieką 

p. S. Sarapaty oraz uczniowie gimnazjum pod opie-

ką p. I. Steli-Maliny. Zawodnicy wykonywali różno-

rodne zadania na wyznaczonej trasie. Na koniec 

spotkaliśmy się w seminarium OO Bernardynów. 

Każda drużyna miała zaprezentować własną piosen-

kę o Janie Pawle II. Uczniowie naszej szkoły podstawowej zdobyli I miejsce, a uczniowie 

gimnazjum II miejsce. 



NIEŁATWO BYĆ DETEKTYWEM 
rozmowa z funkcjonariuszem kalwaryjskiej Policji, 

p. Dawidem Herbutem 
 
R. - Jak długo pracuje Pan w Policji i co należy do Pana zadań? 
Dawid Herbut - W policji pracuję od 18 lat. Początkowo na terenie Warsza-
wy i Wadowic, a obecnie od ponad 10 lat pracuję w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Do moich zadań, jako detektywa Sekcji Kryminalnej należy obsługa zdarzeń 
kryminalnych, rozpracowywanie grup przestępczych, zwalczanie przestępczo-
ści internetowej, a także poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się 
przed policją. 
R.- Czym zajmuje się Pan dodatkowo? 
D. H.- Poza pracą w Policji zajmuję się budową internetowych sieci radiowych 
i światłowodowych. Podejrzewam, że bardzo duża liczba uczniów tej szkoły 
kojarzy mnie właśnie nie z pracy w Policji, a z tego, że instalowałem Internet  
w ich domu. 
R.- Co jest w Pana pracy najtrudniejsze? 
D. H.- W mojej pracy policjanta najtrudniejszym jest wykonywanie zadań 
związanych z obsługą zdarzeń, w których ktoś poniósł śmierć. Moją rolą 
na miejscu takich poważnych zdarzeń jest wstępne określenie czy śmierć 
człowieka nastąpiła w sposób naturalny, w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
czy przypadkiem ktoś się do tej śmierci nie przyczynił. 
R.- Kandydował Pan w wyborach na burmistrza miasta. Jakie miał Pan plany 
w razie wygranej? 
D. H. - Tak, byłem jednym z kandydatów na burmistrza miasta. Moje plany 
skupiały się w głównej mierze na dynamicznym rozwoju Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Przede wszystkim chciałem zrealizować kilka inwestycji usprawniających 
i poprawiających codzienne życie mieszkańców, a także tworzące miejsca pra-
cy. Największą inwestycją miała być budowa krytego basenu w pobliżu szko-
ły. 
R. - Co jest dla Pana źródłem satysfakcji? 
D. H. - największym źródłem satysfakcji jest dla mnie moja rodzina. 
R. - Jak spędza Pan czas wolny? 
D. H. - Wbrew pozorom jest to dla mnie trudne pytanie, ponieważ dużo pra-
cuję i mam bardzo mało wolnego czasu. Jeżeli już uda mi się wygospodaro-
wać czas wolny, to wykorzystuje go na wypoczynek i zabawę  z  dziećmi. 
R. - Czy zdarzają się Panu jakieś zabawne sytuacje? 
D. H. – Jak każdemu tak również i mnie zdarza się wiele ciekawych 
i  zabawnych sytuacji. Jedną z nich była sytuacja, gdzie po emisji odcinka se-
rialu „W11”, w którym odgrywałem rolę policjanta wykonującego oględziny 
zwłok zamordowanej dziewczyny, wielu mieszkańców Kalwarii  spotykając 
mnie na ulicy dopytywało mnie o szczegóły zbrodni, wierząc że była 
to  prawda. 
R. - Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Gabriela Herbut kl. VI a 
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Moim największym hobby są zwierzęta egzotyczne. 

W domu hoduję kameleona i niedługo będę miał węża. 

W tym artykule przedstawię kilka gatunków i rodzajów gadów hodowlanych. 

Wąż: wąż zbożowy to najpopularniejszy i najczęściej spotykany wąż w domach hodowców. Jest ich po-

nad 21 odmian barwnych. Żywią się myszami żywymi jak imrożonymi. Dorastają one do 130-150 cm. 

Drugim najpopularniejszym gatunkiem są pytony. Pyton królewski (łac. python regius) Podobnie jak wąż 

zbożowy żywi się myszami żywymi jak i mrożonymi. Dorasta do 150-200 cm. Ponadto rozróżniamy  jesz-

cze kilka odmian pytonów hodowlanych. Jednym z nich jest pyton siatkowy. Jest to dużo większy wąż 

niż pozostałe- dorasta do 5-10 m! Żywi się królikami i innymi dużymi gryzoniami. Moim zdaniem, najcie-

kawszym z węży hodowlanych jest wąż mleczny. Większość pomyśli, że jest biały, jednak swoją nazwę 

zawdzięcza pewnemu wierzeniu. Wąż ten rzekomo miał skradać się do obory i wypijać mleko krów. 

Jego ubawienie jest prawie takie samo jak u jednego z najbardziej jadowitych węży na świecie- węża 

koralowego.Wąż mleczny także żywi się myszami żywymi i mrożonymi,a jego długość jest zróżnicowa-

na, może mieć 80cm ,150cm, a rekord Guinessa wynosi 2m! Jest jeszcze bardzo dużo innych rodzajów 

węży hodowlanych: wąż chiński, boa piaskowy, boa tęczowy, hybrydy węży, LAMPROPELTIS AL-

TERNA, wąż mahoniowy, wąż pończosznik- wszystkie żywią się tym samym. 

Jaszczurka: Istnieją dwa rodzaje kameleonów:  lamparci i jemeński -dorastają do 60cm. Zwierzęta te 

zmieniają kolory. Lamparci może być czerwony, niebieski, fioletowy, itp. Żywią się one świerszczami, 

szarańczami, niektórzy karmią je oseskami myszy. (osesek myszy jest to mysz dopiero po urodzeniu).  

Agama brodata: 

Jej wyżywienie jest dosyć kosztowne. Potrzebuje ona w terrarium 40 stopni Celsjusza. Żywią się szarań-

czami i świerszczami. Agam hodowlanych są trzy rodzaje. (Agama błotna, brodata, niebieskogłowa)  

Gekon: 

 Lamparci, raptor, lamparci, cziczak, murowy, orzęsiony, gekon płaczący, chiński wszystkie te ge-

kony żywią się tym samym.  

Iguana:  

Największa jaszczurka hodowlana dorasta do 2m! Żywi się tylko owocami, warzywami oraz zieleniną.  

Anolis 

Kubański i olbrzymi żywią się owadami. Osiągają 50-55 cm. 

Ostatnia kategoria to Żółwie:  

Jest ich sporo i są jednymi z najdroższych gadów. STERNOTHERUS CARINATUS ŻÓŁW BRZYTWO-

GRZEBIETY  jest  wodno- lądowy. Żywi się świerszczami i karmą dla żółwi. Osiągają 13-16cm.ŻÓŁW 

CHIŃSKI to jeden z najmniejszych żółwi wodno-lądowych. Żywi się świerszczami i karmą dla żółwi. Żół-

wie lądowe żywią się warzywami, owocami i zieleniną. Przykłady takich żółwi to, np. żółw grecki, gwiaź-

dzisty, lamparci, mauretański, żabuti, stepowy.   

Kajetan Kucharczyk, kl. Va 

 

 6 



9 

Nasi  reporterzy tuż przed upragnionymi wakacjami zapytali uczniów i nauczycieli czego brakuje 

im do szczęścia. Okazało się, że czasem naprawdę niewiele…  

Warunki szczęścia według nauczycieli to: 

-słońce i trochę wolnego czasu (p. A. Maluty) 

-zdrowie, satysfakcja z pracy, uśmiechnięte dzieci w szkole (p. M. Kubata) 

-Być zdrowym i nie mieć nic na głowie poza włosami (p. E. Zamysłowska) 

-szczęście innych (p. B. Kołodziej) 

-rodzina, zdrowie, praca (p. M. Mlak) 

-rodzina, spokój, zdrowie i praca (p. sekretarka, I. Graczyk) 

-mam wszystko (p. J. Korczak) 

-zdrowie (p. M. Żeglińska) 

-zdrowie, praca, pieniądze i spokój (p. I. Stela- Malina) 

-rodzina (p. M. Turaj) 

-rodzina i zdrowie (p. sekretarka, A. Widlarz) 

-Uważam, że każdy człowiek ma szczęście w sobie i musi go tylko odnaleźć, poczuć i docenić. Oby 

tylko zdrowym być… (p. A. Glanowska) 

-Szczęście to wykonywać pracę, którą się lubi, być docenianym, życzliwym , mieć przyjaciół, ko-

chającą rodzinę, zdrowie i radość życia. To, moim zdaniem, elementy układanki, które nie zawsze 

są na swoim miejscu, dlatego tak wielu ludzi czuje, że nie mają szczęścia. Mnie obecnie najbardziej 

brakuje spokoju i kilku dni słodkiego lenistwa. Jednak  jestem dobrej myśli, bo przecież za parę dni 

wakacje… (p. D. Tatar) 

Natomiast uczniowie stwierdzili, że szczęście to: 

-dobra zabawa z kolegami i koleżankami (Julia, kl. II) 

-młodsza siostra, pieniądze (Zuzanna, kl. II) 

-zabawki i wieczne wakacje (Karolina, kl. II) 

-dużo koleżanek i zabawy (Emilka, kl. II) 

-klocki lego (Mikołaj, kl. II) 

-pieniądze, samochód i mieszkanie w Warsza-

wie (Kacper, kl. II) 

-najdroższy samochód świata (Adam, kl. II) 

-wielu przyjaciół zawsze przy mnie i duży ogród 

z różami (Wanessa, kl. II) 

-dobre oceny i przyjaźń (Wiktoria, kl. II) 

-dużo pieniędzy i willa (Jan, kl. III) 

-święty spokój (Gabriel, kl. VI) 

-piłka nożna i jamniki (Jan, kl. VI) 

-nowy zegarek (Krzysiek, kl. VI) 

-dziewczyna (Igor, kl. VI) 

-piłka nożna (Miłosz, kl. VI) 

-konsola PS3 (Paweł, kl. IV) 

-gotowanie, spanie (Patryk, kl. VI) 

-tablet i telefon (Michał, kl. IV) 

-świadectwo z paskiem (Emil, kl. VI) 

-pies (Magda, kl. V) 

-odrzutowiec (Marko, kl.V) 

 

Sondę przeprowadziły: A. Luba, E. Glanowska, 

 W. Czech, Z. Rusin, K. Koziołek, M. Jarguz. 



RODZINA W OCZACH 

PIĄTOKLASISTÓW 
 

Mój brat Grzegorz ma 15 lat i uczęszcza do II 

klasy gimnazjum. Jest wysoki , szczupły i silny. 

Ma ciemne włosy i nosi okulary. Jego twarz po-

kryta jest nielicznymi piegami. Cechuje go inteli-

gencja. Potrafi rozwiązywać trudne zadania i  ma 

wiele ciekawych pomysłów. Wytrwale dąży do 

celu. Jest mądry, dobrze się uczy, więc  otrzymu-

je wysokie oceny. Szczególnie lubi historię i geo-

grafię, a także wf. Dba o formę, chodzi na trenin-

gi siatkówki w PKS św. Józef oraz na zajęcia 

SKS-u w naszej szkole. Angażuje się w różne 

przedsięwzięcia, np. uczęszcza do  Grupy Apo-

stolskiej i  PDMD, działających przy naszej para-

fii. Mój brat jest lubiany, dlatego na szkolnym 

korytarzu lub na drodze młodsi i starsi koledzy 

mówią mu „cześć”, a on chętnie się z nimi wita. 

Jeśli chodzi o nasze wzajemne relacje, to są one 

bardzo dobre. Lubimy razem się śmiać i grać w 

koszykówkę. Czasem coś obejrzymy w telewizji 

lub zagramy w jakąś grę. 

Moim zdaniem, Grzegorz jest cudowny. Cieszę 

się, że możemy spędzać ze sobą dużo czasu i że 

zawsze mogę na niego liczyć. 

Agnieszka Grodecka, kl. Va 

 

Moja siostra ma na imię Ola. Jest młodsza ode 

mnie o 4 lata. Chodzi do pierwszej klasy. Ola jest 

bardzo wysoką dziewczynką jak na swój wiek. 

Ma szczupłą sylwetkę, opaloną twarz  i często się 

uśmiecha. Jej włosy mają złocisty kolor, a oczy są 

brązowe. Ola ma okrągły nos i troszkę zadarty. 

Moja siostra lubi ubierać się na sportowo, w T-

shirty i leginsy. Ola jest bardzo sumienna. Gdy 

wraca ze szkoły, od razu odrabia zadanie domo-

we. Lubi mieć wszystko dokładnie poukładane. 

Uwielbia chodzić do szkoły. Kocha malować i ma 

do tego talent. Przyjemność sprawia jej recytowa-

nie wierszy oraz czytanie książek. Ola ma bardzo 

piskliwy głos i dlatego w domu nie ma ani chwili 

spokoju. To bardzo aktywna dziewczynka, lubi 

biegać i skakać. Jest też ciekawska, bo często 

wtrąca się do rozmowy. Jest pogodna- często się 

śmieje, a rzadko płacze. Lubią ją rówieśnicy, bo 

zawsze się dzieli tym, co ma. Kocham moją sio-

strę, ponieważ mogę na niej polegać i zwierzyć 

się jej ze swych tajemnic. 

Marta Pająk, kl. Va 

 

Moja mama ma na imię Marzena. Mieszka w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Ukończyła studia hu-

manistyczne i pracuje w szkole. Uczy języka 

polskiego. Mamusia jest niewysoka i szczupła. 

Ma owalną twarz i krótkie blond włosy. Jej oczy 

są niebieskie, a nos zgrabny. Na jej twarzy często 

gości uśmiech. Lubi ubierać się na sportowo.  

Moja mama jest miła i towarzyska. Ma dużo 

przyjaciół, z którymi często się spotyka. Cechuje 

ją łagodne usposobienie, ale kiedy się zdenerwu-

je, marszczy czoło i wtedy potrafi głośno krzy-

czeć. Na szczęście trwa to tylko chwilę. Szybko 

się uspokaja. Mama jest też bardzo wrażliwa. 

Martwi się, gdy jestem chory. Pomaga mi w od-

rabianiu lekcji i ciągle kontroluje moje oceny w 

dzienniku. Myślę, że bywa nadopiekuńcza, ale 

mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni. Zawsze 

mogę na nią liczyć i za to wszystko bardzo ją 

kocham. 

  Jakub Żegliński, kl. Va 

 

Moja mama Renata ma szczupłą sylwetkę i jest 

dosyć wysoka. Jej włosy są krótkie w kolorze 

jasnego brązu. Ma też duże, brązowe oczy. Ubie-

ra się na sportowo. Lubi kolor niebieski. Często 

słucha muzyki. Ukończyła Studium Marketingu i 

Zarządzania. 

Jest mądrą i zaradną osobą. Potrafi szybko roz-

wiązywać problemy. Zawsze udziela mi mądrych 

rad i pociesz w trudnych chwilach. Ma wielu 

przyjaciół, z którymi często się spotyka. 

Posiada jeszcze wiele pozytywnych cech. Jedną 

z nich jest uczciwość. Pewnego dnia razem poje-

chaliśmy na zakupy. Zabraliśmy potrzebne pro-

dukty i przeszliśmy do kasy. Pani kasjerka przy 

wydawaniu pomyliła się na swoją niekorzyść, 

ponieważ dała nam o 50 zł za dużo. Moja mama 

zorientowała się i oddała te pieniądze. Kobieta 

podziękowała serdecznie, a ja byłem bardzo 

dumny z zachowania mamy. Wielokrotnie wyka-

zała jaka jest pracowita. Na co dzień zajmuje się 

domem  i pracuje zawodowo. 

Podczas ostatnich wakacji wspólnie z rodzicami 

wyjechaliśmy na wczasy do Chorwacji na wyspę 

Pag. Tam wynajęliśmy domek. Na miejscu oka-

zało się, że był długo niezamieszkany. Jego wła-

ścicielka rozchorowała się i go nie posprzątała. 

Wówczas moja mama zakasała rękawy i praco-

wała całe popołudnie, aby doprowadzić dom do 
10 



porządku. Właścicielka to doceniła i udzieliła 

nam rabatu w podzięce za trud mamy.  

Moja mama to naprawdę wspaniała kobieta, a 

zarazem moja przyjaciółka. Mogę zawsze na 

niej polegać. 

Mariusz Hebl, kl. Va 

 

Natalia jest moją ukochaną siostrą. Ma 6 lat i 

chodzi do zerówki. Jest bardzo szczupłą i wyso-

ką dziewczynką, jak na swój wiek. Ma długie, 

blond włosy, które często wiąże w kucyk. Jej 

oczy są niebieskie, nosek zgrabny, a różowe 

usteczka zawsze roześmiane. Często ubiera się 

na sportowo, ponieważ ceni wygodę. Jednak na 

wyjątkowe okazje lubi założyć sukienkę i wy-

glądać jak księżniczka. 

Natalia jest bardzo energiczną osóbką. Uwielbia 

biegać, jeździć na rowerze, ćwiczyć i tańczyć. 

Jest dziewczynką niezwykle towarzyską. Ma 

wiele koleżanek, z którymi chętnie się spotyka. 

Ma głowę pełną pomysłów, ciągle coś wymy-

śla. Dlatego lubię z nią spędzać czas. Myślę, że 

Natalka to naprawdę wyjątkowa dziewczynka o 

dobrym serduszku. 

Kamila Korzeniowska, kl. Vc 

 

Mój tata ma na imię Krzysztof. Urodził się w 

Krakowie. Ma niebieskie oczy, atletyczną bu-

dowę ciała i krótkie włosy w odcieniu ciemne-

go blondu.  Lubi nosić luźne ubrania i sportowe 

obuwie. 

Jest osobą, która wszystkie sprawy doprowadza 

do końca. Posiada także duże poczucie humoru, 

często robi różne psikusy innym. Bardzo też 

lubi zwierzęta i zabawy z nimi. Jest bardzo 

opiekuńczy. Interesuje się muzyką rockową i 

militariami. Na co dzień zajmuje się handlem 

meblami. Kocham go za to, że jest moim tatą, 

opiekuje się mną i zawsze mogę na nim pole-

gać. 

Olaf Fidelus, kl. Vc 
 

Moja siostra ma na imię Zuzia, uczy się w 

pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ma ona 

krótkie, jasne włosy, piękne, niebieskie oczy i 

mały, spiczasty nosek. Jest szczupła i wysoka 

jak na swój wiek.  

Jak każde dziecko uwielbia gry i zabawy. Lubi 

przebywać w towarzystwie innych osób i z nimi 

rozmawiać. Często bawi się ze swoim kuzyno-

stwem w przedszkole i jest bardzo opiekuńcza. 

Potrafi pocieszyć i rozbawić każdego. Lubi po-

magać innym i mówić im, co maja robić. Dlate-

go stwierdziła, że w przyszłości zostanie na-

uczycielką. Zuzia to miła, sympatyczna dziew-

czynka i kocham ją mimo paru wad. Cieszę się, 

że mam taką siostrę. 

Klaudia Zborowska, kl. Vc 

 

Najważniejsza osoba w moim życiu to moja ma-

ma, Elżbieta. Jestem jej jedyną córką. Ma ona 

167 cm wzrostu.  Niebieskie oczy harmonizują z 

jej blond włosami, które są lekko pofalowane, a 

zgrabny nos i wąskie usta tworzą doskonałą ca-

łość. Choć chciałaby mieć ciemną karnację, jej 

cera jest raczej blada. Kiedy się uśmiecha, koło 

oczu pojawiają się małe zmarszczki dodające jej 

uroku. Miły głos i sympatyczny wygląd sprawia-

ją, że ludzie odbierają ją pozytywnie. Na co 

dzień ubiera się na sportowo, a gdy tego wymaga 

sytuacja, elegancko. Dobrze gotuje. Wychodząc 

z domu, nie zapomina o makijażu. 

Jest miła i wrażliwa, także na krzywdę ludzi i 

zwierząt. Lubi zwierzęta, kwiaty i gotowanie. 

Często słucha  muzyki, ładnie rysuje i maluje, 

niestety, coraz rzadziej z powodu braku czasu. 

Wszystko robi szybko i dokładnie. Moja mama 

jest typem samotnika, nie otacza jej wianuszek 

ludzi. Jedyną jej przyjaciółką jest jej młodsza 

siostra, Monika. Kiedy czegoś nie umiem albo 

nie rozumiem , zawsze mi pomoże. Nienawidzi 

chorować, ponieważ uważa, że najgorsza rzecz 

na świecie to leżenie w łóżku.  

Moim zdaniem, moja mama jest dobrą osobą. 

Bardzo ją kocham 

Gabriela Stopa, kl. Vc 

 

Moja mama jest szczupła i dość wysoka. Ma zie-

lone, a czasem morskie oczy i krótko ścięte, 

ciemnobrązowe włosy, które farbi na bordowo. 

Mama lubi lekki makijaż w brązowo-różowych 

kolorach. Ma delikatnie uwydatnione kości po-

liczkowe, a na policzkach i nosie nieliczne piegi. 

Nosi małe kolczyki z kamieniami szlachetnymi. 

Ma długie, pomalowane na czerwono paznokcie.  

Moja mama jest stanowcza w swoich decyzjach i 

asertywna. Jest również troskliwa i opiekuńcza. 

Wiem, że zawsze mogę liczyć na jej pomoc, np. 

gdy z kimś się pokłócę albo dostanę słabą ocenę, 

ona mnie zawsze pocieszy. Moja mama jest na-

uczycielką przyrody i geografii. Bardzo się cie-

szę, że ma dla mnie czas, mimo licznych obo-

wiązków. Często jeździmy razem na wycieczki 

rowerowe, na basen, spacerujemy z naszym 

psem. Podoba mi się charakter i uroda mojej ma-

my. W przyszłości  chciałabym być osobą po-

dobną do niej. 

Natalia Tyrpa, kl. Vc 

 

Mój brat ma na imię Artur. Jest ode mnie starszy 

o 10 lat. Ma krótkie, czarne włosy i piwne oczy. 

Jest wysokim i wysportowanym chłopakiem.  11 
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Jest uczynny, odważny i koleżeński. Mamy 

ze sobą bardzo dobry kontakt. Nikt mnie nie 

rozumie tak dobrze jak on. Dzięki jego po-

mocy mam lepsze wyniki w nauce. Mój brat 

stara mi się pomóc na tyle, ile potrafi. Gdy 

mam jakiś problem z zadaniem domowym, 

najpierw mi je tłumaczy. Następnie każe mi 

je rozwiązać, a później sprawdza, czy dobrze 

je zrobiłam. Brat umie mnie pocieszyć. Cza-

sami milczę i nie mam ochoty na rozmowę, a 

wtedy on milczy razem ze mną. Mój brat 

zawozi mnie, gdzie tylko chcę i potrafi speł-

nić każdą moją zachciankę. Czasami, gdy 

wychodzi na spotkania ze znajomymi, zabie-

ra mnie ze sobą , obiecując rodzicom, że będzie 

mnie pilnował i nic złego mi się przy nim nie 

stanie. Mój brat jest wobec mnie bardzo lojalny i 

gdy mu coś powiem, nie skarży rodzicom. Zosta-

wia te informacje dla siebie i tłumaczy mi na 

przykład, że już więcej nie powinnam tak postę-

pować. Bardzo go kocham i cieszę się, że go 

mam, chociaż czasem się kłócimy i mam go 

dość. Dla mnie on jest i będzie najcudowniej-

szym bratem na świecie. 

Karolina Bartoszek, kl. Va 

 

Moja mama to piękna kobieta. Ma miękkie, dłu-

gie blond włosy, gładką skórę i piwne oczy, mały 

nosek oraz piękne, czerwone usta. Jest niskiego 

wzrostu. Mama kocha zwierzęta. Hodowała psy, 

chomika, a w dzieciństwie papugi. Zawsze była 

zdolna. Ukończyła studia i teraz uczy w szkole. 

Mama lubi sprawiać innym przyjemność. Często 

zabiera mnie na lody i gra ze mną w różne gry. 

W razie potrzeby zawsze każdemu pomoże i do-

radzi. Odpytuje mnie, sprawdza czy jestem do-

brze przygotowany do szkoły. Gdy czegoś nie 

umiem, tłumaczy. Kocham swoja mamę i zawsze 

będę jej pomagał. 

Konrad Kot, kl. Va 

 

Natalia to moja starsza siostra. Ma ona 14 lat i 

uczęszcza do I klasy gimnazjum. Moja siostra 

jest niewysoka i szczupła. Ma długie, proste, 

jasnobrązowe włosy , jasną karnację i duże, 

szaro-zielone oczy. Natalka jest gadatliwa, mi-

ła i zawsze uśmiechnięta. Ma dobre serce i bar-

dzo lubi pomagać innym. Kocha zwierzęta, a 

przede wszystkim uwielbia koty i psy. Bardzo 

ładnie śpiewa i rysuje. Interesuje się muzyką 

oraz modą. Najczęściej ubiera się na sportowo. 

Czasami moja siostra bywa opryskliwa. Bardzo 

rzadko się kłócimy, ale wtedy to ona przeważ-

nie pierwsza ustępuje. 

Uważam, że mam wspaniałą siostrę. Bardzo ją 

kocham, ponieważ mogę na nią liczyć w każ-

dej sytuacji. 

Cyprian Wicher, kl. Va 

 

Mój brat ma na imię Wiktor. Chodzi do trze-

ciej klasy gimnazjum. Jest szczupłym, wyso-

kim i silnym chłopakiem. Na głowie ma burzę 

złotych loków, do tego niebieskie oczy i pocią-

głą twarz. Jest bardzo szybki- praca i inne zaję-

cia „palą mu się w rękach”. Musi mieć wszyst-

ko pod kontrolą. Interesuje się sportem i muzy-

ką. Lubi oglądać kreskówki, jeść w du-

żych ilościach i grać na playstation. Nie 

przepada za sprzątaniem. Jest opiekuń-

czy i troszczy się o mnie. Bardzo go 

kocham i cieszę się, że mam takiego 

przystojnego brata. Dokucza mi czasa-

mi, ale jest dla mnie ważny i nie wy-

obrażam sobie życia bez niego. 

Weronika  Linhardt, kl. Vc 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



UŚMIECHNIJ SIĘ 
-Co będzie dziś na obiad?- pyta żołnierz kucharza 

-Jeszcze nie wiem. 

-Jak to, przecież obiad za pól godziny? 

-Tak, ale my nadajemy nazwy potrawom, gdy są już goto-

we. 

 

Rozmawiają dwie ryby płynąc pod łodzią podwodną. 

-Co to płynie nad nami? 

-To? A to ludzie w konserwie. 

 

Bezrobotna dziewczyna rejestruje się w urzędzie pracy. 

-Gdzie pani ostatnio pracowała?- pada pytanie. 

- W barze. 

-Na jakim stanowisku? 

-Pomywaczki. Wydawałam do kuchni czyste talerze i sztućce… 

-A dlaczego po miesiącu porzuciła pani to miejsce? 

-Bo po miesiącu nie było w magazynie ani czystych talerzy, ani czystych sztućców… 

 

Właściciel nowego przedsiębiorstwa wzywa do siebie pracownika i daje wyraz niezadowolenia, że zbyt wiele 

pieniędzy wydał na reklamę. 

-nie wierzę w siłę reklamy- kończy swój wywód. 

-Proszę wybaczyć, szefie, ale trudno mi się z tym zgodzić. Czy słyszał pan jak gdacze kura, gdy zniesie jajko? 

-Tak. 

-A czy kaczka kwacze po zniesieniu jajka? 

-Nie. 

-A gęś? 

-Nie. 

-Ano właśnie! I dlatego wszyscy kupują jajka kurze, a nie kacze czy gęsie. 

 

-Potrzebny mi niezawodny budzik- mówi do ekspedienta znany w mieście śpioch i leń. 

-Mam coś dla pana- ożywia się sprzedawca.-Budzik dzwoniący trzema, coraz silniejszymi glosami, potem roz-

lega się armatni wystrzał, następnie oblewa pana strumień zimnej wody. Jeżeli śpi pan mimo wszystko, to wte-

dy łączy się telefonicznie z pańskim szefem i powiadamia go, że jest pan obłożnie chory. 

 

Zirytowany klient wpada do drogerii: 

- To skandal! Kupiłem tu środek na porost włosów, a tymczasem po użyciu zupełnie wyłysiałem! 

-Wszystko w porządku.- odpowiada sprzedawca.- W  ten właśnie sposób powstało miejsce dla nowych wło-

sów. 

Śmieszne tytuły Erwina Góry 
Erwin ma bujną wyobraźnię i potrafi na poczekaniu wymyślić tytuły przyszłych powieści zachęcające do 

czytania. Problem tylko z tym, kto zacznie pisać… Jednak mamy nadzieję, że ktoś wykorzysta pomysły 

kolegi. Oto one: 

-„Kto okradł spożywczak?” 

-„Rudy kotku, wróć” 

-Śmietnikowe tajemnice” 

-„Zemsta Moniki” 

-„Wiązane sandały” 

-„Toaletowe tajemnice” 

-„Okulary zniszczenia” 

-„Przygody rudego Mańka” 
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Czy wiesz, że… 
1. Pot sam z siebie nie wydziela brzydkiego zapachu. Jego specyficzna woń powstaje podczas 

rozkładu przez bakterie. 
2. Plazma, czwarty stan skupienia posiada dwa różne rodzaje. Plazma gorąca mają temperatu-

rę ok. 2000 stopni Celsjusza. Plazma zimna mająca temperaturę 19 stopni Celsjusza wystę-
pująca np. w telewizorach plazmowych, jest bakteriobójcza. Może tym w przyszłości będzie-
my myć ręce. 

3. Człowiek stanął na innej planecie. Stało się to w 1965 r. Według projektu SERPO wysłano 12 
osób z resortu wojskowego (10 mężczyzn i 2 kobiety) na planetę Serpo w układzie Zetaritu-
kulio. Astronauci przez 10 lat mieli zbierać informację o planecie. Po 13 latach misja została 
zakończona niepowodzeniem. Wróciło tylko 8 osób, które i tak zmarły na skutek wysokiego 
promieniowania na planecie Serpo. 

4. IX-wieczny przepis jest skuteczniejszy od dzisiejszych antybiotyków. Lekarstwo na gronkow-
ca złocistego może być odkryte. Przepis brzmi: czerwone wino, cebula, por, czosnek i żółć 
wołowa odstawić na osiem dni do drewnianej miski. Każdego dnia zamieszać miedzianą łyż-
ką. Naukowcy mieli problem, żeby składniki były podobne do oryginalnych, jednak je w koń-
cu znaleźli. Substancja wydzielała nieprzyjemną woń i konsystencją przypominała galaretkę. 
Specyfik zabił wszystkie bakterie ziemne z czosnku i te z miski. 

5. Najdroższa moneta na świecie to dziesięciocentówka z 1733 roku w nienaruszonym stanie. 
Aktualny właściciel kupił ją za 5 000 700 dolarów. 

                                                     Wybrał : Mikołaj Radosz, kl. VIa 
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Warto przeczytać 
Chciałabym Wam przedstawić powieść pt. 

„  Wojownik Trzech Światów” Roberta Kościusz-

ki. Jest to cykl pięciu książek. Autor napisał ją 

za sprawą swoich synów, którym opowiadał hi-

storie biblijne w niezwykły sposób. Dzieci popro-

siły, by przelał to na papier. I tak właśnie po-

wstała powieść dedykowana Jasiowi, Michałowi i 

Tomkowi. 

Głównym bohaterem jest nastoletni Tomasz, któ-

ry uczęszcza do szkoły terroryzowanej przez 

gang narkotykowy. Tomasz udaje twardego, ale 

tak naprawdę, jak każdy się boi. Pewnego dnia 

jego życie całkiem się zmienia… Gdy ucieka przed 

gangiem w jego obronie staje wysoki, jasnowłosy 

mężczyzna, który, jak się potem okazuje, jest 

aniołem i ma na imię Elezar. Tomasz i Elezar 

przenoszą się w czasie trzy tysiące lat wstecz do 

czasów opisanych w Piśmie Świętym i pomagają 

Dawidowi zasiąść na tronie. Chłopiec nie przy-

zwyczajony do warunków panujących trzy tysiące 

lat temu, znajduje się w różnych, śmiesznych lub 

dziwnych sytuacjach np. Tomek nie wie, że daw-

niej nie było ubikacji, więc nie jest mu do śmie-

chu, kiedy musi sobie radzić inaczej niż we 

współczesnym świecie. Musi np. użyć liści dębu 

zamiast papieru toaletowego. Tomasz powinien 

wykonać zadania zlecone przez Elohima (jest on 

odpowiednikiem naszego dzisiejszego Boga). Jed-

nym z takich zadań jest zaprzyjaźnienie się z sze-

fem gangu Skinolem, który jak się okazuje ma 

dobrą stronę. Chłopiec bierze udział w bitwach, 

które są opisane bardzo realistycznie w tej po-

wieści oraz w tajnych misjach, jak np. podsłuchi-

wanie zła w siedzibie Lucyfera. Gdy wykona 

wszystkie zlecone zadania razem z Elezarem 

wrócą do współczesności, gdzie również będą 

nowe przygody.  

Ta powieść podobała mi się, ponieważ ma humo-

rystyczne i ciekawe momenty. Można się z niej 

dowiedzieć wiele z życia Dawida i Saula, a potem 

sprawdzać zgodność tekstu z Biblią. Książka ta 

opowiada również o chłopcu, który jest mniej 

więcej w moim wieku, więc dotykają go takie 

problemy jak moich rówieśników. Dobrze i szybko 

się te książki czyta. Powieść przekazuje również 

treści ponadczasowe i to wszystko, w co sama 

wierzę. 

Agnieszka Grodecka kl. Va 
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