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Postanowiliśmy wznowić 
wydawanie szkolnej gazetki. Stara 
ekipa dziennikarzy z klasy V ma 

nadzieję, że w jej ślady pójdą 
młodsze koleżanki i koledzy. Już w 

tym wydaniu przeczytacie 
wspomnienia z wakacji 

najmłodszych dziennikarzy  
z klasy I i II. 

 
W tym numerze: 

 
Co wiesz, a co wiedzieć  
powinieneś o piratach?  
 
Spotkanie trzeciego stopnia.  
Czy to możliwe? 
 
Wakacje naszych najmłodszych 
kolegów. 
 
Bałtyk – niebezpiecznym  
morzem!? Prawda czy fałsz? 
 
Czego oczekują od nas rodzice i 
przyjaciele? 
 

TO WARTO PRZECZYTA Ć ☺☺☺☺ 
 
 

A teraz wracamy na wakacje. Kto 
chciałby przeżyć historię „mrożącą 

krew w żyłach”? zapraszamy na 
statek długobrodego Sama u 

wybrzeży Gdańska. Na własne oczy 
widział i na własnej skórze 

doświadczył pirackiego życia  
Adrian Grzesiak: 

 

Bardzo dawno temu po oceanie pływał Bardzo dawno temu po oceanie pływał Bardzo dawno temu po oceanie pływał Bardzo dawno temu po oceanie pływał 
piracki statek „Kolombo”. Dowodził nim piracki statek „Kolombo”. Dowodził nim piracki statek „Kolombo”. Dowodził nim piracki statek „Kolombo”. Dowodził nim 
pirat Długobrody Sam. Zpirat Długobrody Sam. Zpirat Długobrody Sam. Zpirat Długobrody Sam. Zwali go tak, wali go tak, wali go tak, wali go tak, 
ponieważ miał bardzo długą brodę i ponieważ miał bardzo długą brodę i ponieważ miał bardzo długą brodę i ponieważ miał bardzo długą brodę i 
nosił przepaskę na lewym oku. Był nosił przepaskę na lewym oku. Był nosił przepaskę na lewym oku. Był nosił przepaskę na lewym oku. Był 
bardzo groźny. Wzbudzał postrach całej bardzo groźny. Wzbudzał postrach całej bardzo groźny. Wzbudzał postrach całej bardzo groźny. Wzbudzał postrach całej 
okolicy. On i jego załoga zajmowali się okolicy. On i jego załoga zajmowali się okolicy. On i jego załoga zajmowali się okolicy. On i jego załoga zajmowali się 
napadami rabunkowymi na inne napadami rabunkowymi na inne napadami rabunkowymi na inne napadami rabunkowymi na inne 
statki oraz nadbrzeża. Pewnego razu statki oraz nadbrzeża. Pewnego razu statki oraz nadbrzeża. Pewnego razu statki oraz nadbrzeża. Pewnego razu 
podczas rabunku jeden z ludzi podczas rabunku jeden z ludzi podczas rabunku jeden z ludzi podczas rabunku jeden z ludzi 
Długobrodego znalazł mapę. Mapa ta Długobrodego znalazł mapę. Mapa ta Długobrodego znalazł mapę. Mapa ta Długobrodego znalazł mapę. Mapa ta 
wskazywała drogę na wyspę, na której wskazywała drogę na wyspę, na której wskazywała drogę na wyspę, na której wskazywała drogę na wyspę, na której 
ukryto skarb. Cała załoga postanowiła go ukryto skarb. Cała załoga postanowiła go ukryto skarb. Cała załoga postanowiła go ukryto skarb. Cała załoga postanowiła go 
znaleźć. Bardzo starannie przygotowali znaleźć. Bardzo starannie przygotowali znaleźć. Bardzo starannie przygotowali znaleźć. Bardzo starannie przygotowali 
się do wyprawy. Spakowali jedzenie, się do wyprawy. Spakowali jedzenie, się do wyprawy. Spakowali jedzenie, się do wyprawy. Spakowali jedzenie, 
picie i broń. Nazajutrz załoga picie i broń. Nazajutrz załoga picie i broń. Nazajutrz załoga picie i broń. Nazajutrz załoga 
wyruszyła na poszukiwanie skarbu. wyruszyła na poszukiwanie skarbu. wyruszyła na poszukiwanie skarbu. wyruszyła na poszukiwanie skarbu. 
MorMorMorMorze było spokojne, a załoga ze było spokojne, a załoga ze było spokojne, a załoga ze było spokojne, a załoga 
odpoczywała przy graniu w pokera. odpoczywała przy graniu w pokera. odpoczywała przy graniu w pokera. odpoczywała przy graniu w pokera. 
Nagle z bocianiego gniazda dobiegł krzyk: Nagle z bocianiego gniazda dobiegł krzyk: Nagle z bocianiego gniazda dobiegł krzyk: Nagle z bocianiego gniazda dobiegł krzyk: 
Kraken, Kraken zginiemy!!! „Kraken” to Kraken, Kraken zginiemy!!! „Kraken” to Kraken, Kraken zginiemy!!! „Kraken” to Kraken, Kraken zginiemy!!! „Kraken” to 
morska bestia, która rozbijała okręty. Ten morska bestia, która rozbijała okręty. Ten morska bestia, która rozbijała okręty. Ten morska bestia, która rozbijała okręty. Ten 
potwór to ośmiornica większa niż potwór to ośmiornica większa niż potwór to ośmiornica większa niż potwór to ośmiornica większa niż 
wieloryb. Zaraz potem słychać było tylwieloryb. Zaraz potem słychać było tylwieloryb. Zaraz potem słychać było tylwieloryb. Zaraz potem słychać było tylko ko ko ko 
głos Długobrodego, który brzmiał: „do głos Długobrodego, który brzmiał: „do głos Długobrodego, który brzmiał: „do głos Długobrodego, który brzmiał: „do 
szalup”. Załodze udało się ujść z szalup”. Załodze udało się ujść z szalup”. Załodze udało się ujść z szalup”. Załodze udało się ujść z 
życiem. Mieli szczęście, że dopłynęli życiem. Mieli szczęście, że dopłynęli życiem. Mieli szczęście, że dopłynęli życiem. Mieli szczęście, że dopłynęli 
akurat na wyspę skarbów. Długobrody akurat na wyspę skarbów. Długobrody akurat na wyspę skarbów. Długobrody akurat na wyspę skarbów. Długobrody 
zarządził rozdzielenie załogi. Minęło zarządził rozdzielenie załogi. Minęło zarządził rozdzielenie załogi. Minęło zarządził rozdzielenie załogi. Minęło 
wiele godzin, a skarbu nikt nie znalazł. wiele godzin, a skarbu nikt nie znalazł. wiele godzin, a skarbu nikt nie znalazł. wiele godzin, a skarbu nikt nie znalazł. 
Postanowili zrobić przerwę nPostanowili zrobić przerwę nPostanowili zrobić przerwę nPostanowili zrobić przerwę na posiłek. a posiłek. a posiłek. a posiłek. 
Nagle jeden z załogi usiadł na plaży i Nagle jeden z załogi usiadł na plaży i Nagle jeden z załogi usiadł na plaży i Nagle jeden z załogi usiadł na plaży i 
poczuł coś twardego. To był skarb. poczuł coś twardego. To był skarb. poczuł coś twardego. To był skarb. poczuł coś twardego. To był skarb. 
Długobrody zaczął kopać. Zdziwił się, Długobrody zaczął kopać. Zdziwił się, Długobrody zaczął kopać. Zdziwił się, Długobrody zaczął kopać. Zdziwił się, 

gdyż na skrzyni było napisane: „To gdyż na skrzyni było napisane: „To gdyż na skrzyni było napisane: „To gdyż na skrzyni było napisane: „To 
nawiedzona wyspa, jeśli weźmiecie stąd nawiedzona wyspa, jeśli weźmiecie stąd nawiedzona wyspa, jeśli weźmiecie stąd nawiedzona wyspa, jeśli weźmiecie stąd 
skarb czeka was zguba”. Długobrody zakpił skarb czeka was zguba”. Długobrody zakpił skarb czeka was zguba”. Długobrody zakpił skarb czeka was zguba”. Długobrody zakpił 
sobie z tego, uwasobie z tego, uwasobie z tego, uwasobie z tego, uważając, że jeśli przeżył żając, że jeśli przeżył żając, że jeśli przeżył żając, że jeśli przeżył 
spotkanie z Krakenem, to nic więcej się spotkanie z Krakenem, to nic więcej się spotkanie z Krakenem, to nic więcej się spotkanie z Krakenem, to nic więcej się 
nie stanie. Zabrał skarb i wraz z załogą nie stanie. Zabrał skarb i wraz z załogą nie stanie. Zabrał skarb i wraz z załogą nie stanie. Zabrał skarb i wraz z załogą 
odpłynęli z wyspy. Kiedy przybyli do odpłynęli z wyspy. Kiedy przybyli do odpłynęli z wyspy. Kiedy przybyli do odpłynęli z wyspy. Kiedy przybyli do 
portu Długobrody postanowił coś zjeść. portu Długobrody postanowił coś zjeść. portu Długobrody postanowił coś zjeść. portu Długobrody postanowił coś zjeść. 
Czegokolwiek jednak dotknął, od razu Czegokolwiek jednak dotknął, od razu Czegokolwiek jednak dotknął, od razu Czegokolwiek jednak dotknął, od razu 
zmieniało się w złoto. Po 3 miesiącachzmieniało się w złoto. Po 3 miesiącachzmieniało się w złoto. Po 3 miesiącachzmieniało się w złoto. Po 3 miesiącach    
Długobrody Sam zmarł z głodu, a jego Długobrody Sam zmarł z głodu, a jego Długobrody Sam zmarł z głodu, a jego Długobrody Sam zmarł z głodu, a jego 
załoga pochowała go na wyspie skarbów. załoga pochowała go na wyspie skarbów. załoga pochowała go na wyspie skarbów. załoga pochowała go na wyspie skarbów. 
Odtąd okręt Kolombo zmienił nazwę na Odtąd okręt Kolombo zmienił nazwę na Odtąd okręt Kolombo zmienił nazwę na Odtąd okręt Kolombo zmienił nazwę na 
Colonia, a jego załoga była prawa i Colonia, a jego załoga była prawa i Colonia, a jego załoga była prawa i Colonia, a jego załoga była prawa i 
godna podziwu. Taka jest historia o godna podziwu. Taka jest historia o godna podziwu. Taka jest historia o godna podziwu. Taka jest historia o 
piracie zwanym Długobrody Sam. Teraz piracie zwanym Długobrody Sam. Teraz piracie zwanym Długobrody Sam. Teraz piracie zwanym Długobrody Sam. Teraz 
sami możecie przeżywać tę pirackąsami możecie przeżywać tę pirackąsami możecie przeżywać tę pirackąsami możecie przeżywać tę piracką    
legendę zwiedzając stary statek. legendę zwiedzając stary statek. legendę zwiedzając stary statek. legendę zwiedzając stary statek. 
Naprawdę warto!!!Naprawdę warto!!!Naprawdę warto!!!Naprawdę warto!!!            (Adrian)        (Adrian)        (Adrian)        (Adrian)    

    
Encyklopedyczną wiedzę o piratach 
wyszukał i zredagował wasz kolega 

Tomek: 
 
 
Piratów stworzyli  
Anglicy do tego,  
aby niszczyć  
i łupić Hiszpańskie  
okręty. Wkrótce piractwo stało 
się popularne z powodu wielu 
bogactw, które można było 
zdobyć. Piratami nie byli tylko 
Europejczycy, ale też Arabowie 
czy Murzyni. Zamieszkiwali oni 
Karaiby, wyspy Galapagos oraz 

wiele innych małych wysepek. 
Bogactwa Ameryki, takie jak 
złoto ściągały wiele okrętów 
różnych narodowości piratów 
także. Wybuchło wiele starć 
między korsarzami czekającymi 
na niczego świadomych 
odkrywców. Niektórzy stawiali 
opór, inni poddawali się bez 
walki. To nie prawda, że piraci 
zakopywali skarby na wyspach. 
Woleli dzielić się bogactwami. 
Kapitan zawsze otrzymywał 
największą cześć łupów. 
Złoczyńcy ranni w walce też 
dostawali więcej od innych. 
Przejdźmy do tematu 
odnoszonych ran. Jak wiecie w 
XVI wieku nie było szpitali. 
Dlatego jak któryś pirat zostawał 
ranny w nogę czy rękę odcinali 
mu ją bez żadnych znieczuleń. 
Wkładano operowanemu 
drewniany kołek do buzi i 
zapijano go rumem. Musiało to 
boleć. Przywódcy mocarstw 
europejskich wysyłali przeciw 
piratom silnie uzbrojone okręty. 
Mnóstwo poginęło ludzi na 
morzach i oceanach. Jednak 
Amerykę odkryto, a wiele 
cudownych rzeczy, bogactw, 
zwierząt i roślin trafiło do nas, a 
nie w złe ręce. Oto jak zostali 
stworzeni piraci i trochę 
ciekawostek z ich życia. Mam 
nadzieję, że zapamiętacie coś z 
tego. 

(Tomek) 



Uczeni się biedzą, uczeni się trudzą i 
sami nie wiedzą, a czterech naszych 

dziennikarzy spotkało Yeti. Nie 
wierzycie?! Przeczytajcie. 

    
Spotkanie z YetiSpotkanie z YetiSpotkanie z YetiSpotkanie z Yeti    
    
Szłam sobie drogą w lesie 
z rodzicami i koleżanką. 
Zobaczyłam ślady wielkiej 
stopy. Mama powiedziała, 
że to Yeti tędy przechodził. 
Nie wierzyłam! Poszliśmy po 
śladach. Nagle 
usłyszeliśmy jakieś głosy. 
Za liśćmi zobaczyliśmy 
jakiegoś wielkiego 
potwora. To był Yeti. 
Podeszliśmy z bijącym 
sercem. Ostrożnie podałam 
mi rękę. Jadł coś z drzewa. 
Wyjęłam bułkę z plecaka i 
dałam mu. Kiwnął głową. 
To chyba oznaczało: 
dziękuję. Dalej poszliśmy z 
nim. Pomógł nam zbierać 
grzyby. Bardzo mi się to 
spotkanie z potworem 
podobało. 

(Ola) 
    
Opowiem wam pewną 
historię, która przydarzyła mi 
się w czasie wakacji. 
Wybrałem się na wycieczkę 
po parku. Nagle blisko 
drzewa ujrzałem dziwne 
światło. Połyskiwało bardzo 

jasno. Okazało się, że był to 
kryształ. Gdy go dotknąłem 
zawirowałem i przeniosłem 
się do Azji. Było to w 
górach. Spotkałem kilku 
mieszkańców, którzy 
uciekali wołając „Mi-te”. 
Chodziło im zapewne o Yeti. 
Człowiek śniegu był wzrostu 
dorosłego mężczyzny.  
Miał olbrzymie łapy 
i bose, owłosione stopy. 
Pierwszy raz  
zobaczyłem takie  
zwierzę Uciekałem 
ile sił w nogach. 

Na 
lodowatej  
skale 
błyszczał 
taki sam 
kryształ, 
jak w parku. 

Dotknąłem go i szczęśliwie 
wróciłem w znajome strony. 

(Michał) 
 
To był wakacyjny wieczór. 
Właśnie szykowałam się do 
snu. W pewnej chwili firanka 
w oknie poruszyła się. 
Okropnie się przestraszyłam. 
Na parapecie stał mały, 
zielony ludzik. Przedstawił 
się jako Yeti. Miał duże 
niebieskie oczy, szeroki, 
ciepły uśmiech i uszy jak 

antenki. Zaproponował 
zwiedzanie Warszawy w 
świetle księżyca. Zgodziła się 
natychmiast. Po chwili jego 
statek kosmiczny wylądował 
na 49. piętrze Pałacu Kultury. 
Blask śródmiejskich latarni 
onieśmielił księżyc. Ulicą 
Marszałkowską udaliśmy się 
do Rynku. Tam pozdrowiliśmy 
króla Zygmunta. Widok był 
piękny. Król na górze, w dole 
Wisła. Później uśmiech 
posłaliśmy miłej 
warszawskiej Syrence, a 
następnie spotkaliśmy 
Mikołaja Kopernika, który 
patrzył w gwiazdy i niebo. W 
Łazienkach panowała czerń i 
cisza, skupiony Pan Chopin i 
łabędzie. Yeti znał całą 
Warszawę. Byłam już bardzo 
zmęczona, lecz szczęśliwa. Nie 
wiem jak znalazłam się we 
własnym łóżku. Dziękuję ci 
Yeti za wycieczkę moich 
marzeń.  

(Dagmara) 
 
Moje koleżanki wyjechały, a jMoje koleżanki wyjechały, a jMoje koleżanki wyjechały, a jMoje koleżanki wyjechały, a ja siedzę w a siedzę w a siedzę w a siedzę w 
domu i się nudzę. Próbowałam namówić domu i się nudzę. Próbowałam namówić domu i się nudzę. Próbowałam namówić domu i się nudzę. Próbowałam namówić 
rodziców, aby mnie wysłali do rodziców, aby mnie wysłali do rodziców, aby mnie wysłali do rodziców, aby mnie wysłali do 
Zakopanego. Przy kolacji powiedzieli, że Zakopanego. Przy kolacji powiedzieli, że Zakopanego. Przy kolacji powiedzieli, że Zakopanego. Przy kolacji powiedzieli, że 
w Internecie znaleźli kolonię, na której w Internecie znaleźli kolonię, na której w Internecie znaleźli kolonię, na której w Internecie znaleźli kolonię, na której 
są osoby w moim wieku. Oczywiście się są osoby w moim wieku. Oczywiście się są osoby w moim wieku. Oczywiście się są osoby w moim wieku. Oczywiście się 
zgodziłam. Musiałam się szybko zgodziłam. Musiałam się szybko zgodziłam. Musiałam się szybko zgodziłam. Musiałam się szybko 
spakować, bo rano wyjeżdżałspakować, bo rano wyjeżdżałspakować, bo rano wyjeżdżałspakować, bo rano wyjeżdżałam. Na am. Na am. Na am. Na 

miejscu okazało się, że jest tam również miejscu okazało się, że jest tam również miejscu okazało się, że jest tam również miejscu okazało się, że jest tam również 
moja „nie koleżanka”, czyli Ania. Po moja „nie koleżanka”, czyli Ania. Po moja „nie koleżanka”, czyli Ania. Po moja „nie koleżanka”, czyli Ania. Po 
śniadaniu poszliśmy w góry. Pan śniadaniu poszliśmy w góry. Pan śniadaniu poszliśmy w góry. Pan śniadaniu poszliśmy w góry. Pan 
instruktor ustawił nas obok siebie. Na instruktor ustawił nas obok siebie. Na instruktor ustawił nas obok siebie. Na instruktor ustawił nas obok siebie. Na 
końcu trasy ona mnie zepchnęła końcu trasy ona mnie zepchnęła końcu trasy ona mnie zepchnęła końcu trasy ona mnie zepchnęła 
niedaleko jakiejś jaskini. Byłam ciekawa niedaleko jakiejś jaskini. Byłam ciekawa niedaleko jakiejś jaskini. Byłam ciekawa niedaleko jakiejś jaskini. Byłam ciekawa 
co tam jest więc weszłam. Zoco tam jest więc weszłam. Zoco tam jest więc weszłam. Zoco tam jest więc weszłam. Zobaczyłam baczyłam baczyłam baczyłam 
jakiegoś potwora. Przestraszyłam się i jakiegoś potwora. Przestraszyłam się i jakiegoś potwora. Przestraszyłam się i jakiegoś potwora. Przestraszyłam się i 
uciekłam. Ona za mną wyszedł i uciekłam. Ona za mną wyszedł i uciekłam. Ona za mną wyszedł i uciekłam. Ona za mną wyszedł i 
powiedział: „Cześć, jestem Yeti, mam na powiedział: „Cześć, jestem Yeti, mam na powiedział: „Cześć, jestem Yeti, mam na powiedział: „Cześć, jestem Yeti, mam na 
imię Yettek. A ty jak się nazywasz?” imię Yettek. A ty jak się nazywasz?” imię Yettek. A ty jak się nazywasz?” imię Yettek. A ty jak się nazywasz?” 
odpowiedziałam, ale byłam tak odpowiedziałam, ale byłam tak odpowiedziałam, ale byłam tak odpowiedziałam, ale byłam tak 
przerażona, że przez chwilę brakło mi przerażona, że przez chwilę brakło mi przerażona, że przez chwilę brakło mi przerażona, że przez chwilę brakło mi 
słów. Potem się odważyłam. „Jestsłów. Potem się odważyłam. „Jestsłów. Potem się odważyłam. „Jestsłów. Potem się odważyłam. „Jestem em em em 
człowiekiem, dziewczyną”. Cofnęłam się, człowiekiem, dziewczyną”. Cofnęłam się, człowiekiem, dziewczyną”. Cofnęłam się, człowiekiem, dziewczyną”. Cofnęłam się, 
bo on się zbliżał, a po chwili dodałam: bo on się zbliżał, a po chwili dodałam: bo on się zbliżał, a po chwili dodałam: bo on się zbliżał, a po chwili dodałam: 
„Mam na imię Kamila”. „Mam na imię Kamila”. „Mam na imię Kamila”. „Mam na imię Kamila”. 
Uśmiechnęłam się. On też. Pomyślałam, Uśmiechnęłam się. On też. Pomyślałam, Uśmiechnęłam się. On też. Pomyślałam, Uśmiechnęłam się. On też. Pomyślałam, 
że jest miły i mogę go pokazać Ani. że jest miły i mogę go pokazać Ani. że jest miły i mogę go pokazać Ani. że jest miły i mogę go pokazać Ani. 
Porozmawiałam z nim o tym. Zgodził Porozmawiałam z nim o tym. Zgodził Porozmawiałam z nim o tym. Zgodził Porozmawiałam z nim o tym. Zgodził 
się i następnego dnia cała nasza się i następnego dnia cała nasza się i następnego dnia cała nasza się i następnego dnia cała nasza 
wesoła trwesoła trwesoła trwesoła trójka zwiedzała podziemne ójka zwiedzała podziemne ójka zwiedzała podziemne ójka zwiedzała podziemne 
korytarze.korytarze.korytarze.korytarze.    

(Kamila)(Kamila)(Kamila)(Kamila)    
 
 
Miły czytelniku, opowiedz sobie, z 

którym Yeti chciałbyś się ty 
spotkać. 

Żeby ochłonąć z emocji 
proponujemy wakacyjną wędrówkę 

z najmłodszymi koleżankami i 
kolegami. 

 
 



„Kotwica w strumyku” 
 
W lipcu byłem w Antoniowie w 
Górach Izerskich. Bawiłem się z 
kolegami w strumyku. Mój brat 
znalazł między kamieniami starą 
kotwicę. Wszystkim się 
 podobała.  
Zastanawialiśmy się, 
 jak mogła  znaleźć się 
 w strumyku. Przecież  
w strumyku nie pływają 
 statki. Może byli tu piraci, może 
przypłynęła Arka Noego? 

(Franek) 
 
„Wspaniałe wakacje” 
 
Na moich wspaniałych wakacjach 
czekała na mnie przygoda. 
Wyjechałam z rodzicami nad morze.  
 
 
 
 
 
 
Pewnego dnia, kiedy poszliśmy na plażę 
dzień zapowiadał się jak każdy inny, to 
znaczy mieliśmy się opalać, kąpać, 
zbierać muszelki i bursztyny. 
Rozłożyliśmy kocyk dość blisko wody, 
jak większość plażowiczów i łapaliśmy 
promienie słońca. Aż tu nagle spokojne 
dotąd morze niespodziewanie zaczęło 
wdzierać się w głąb lądu i zabierać ze 
sobą wszystko co napotkało, czyli koce, 
ręczniki i dmuchane zabawki. Plaża 

zamieniała się powoli w małe jeziorko. 
Wszyscy w wielkim pośpiechu zbierali 
swoje rzeczy i wycofali się pod wydmy. 
To było bardzo ciekawe przeżycie. 
Okazało się jak bardzo morze jest 
nieprzewidywalne. Lubię wyjeżdżać w 
miejsca pełne niespodzianek.Niestety 
po wakacjach do domu trzeba wracać, 
ale nic nas nie rozłączy od morza i od 
świata. 

(Weronika) 
 

 

JelenieJelenieJelenieJelenie    
    
W czasie wakacji byłam 
nad jeziorem. Pewnego 
dnia poszłam z mamą i 
siostrą do lasu. Kiedy 
wracałyśmy nagle przed 
nami przebiegło kilka 
młodych jeleni. Bardzo się 
przestraszyłam, bo 
pierwszy raz w życiu 
widziałam tak blisko 
jelenia, a one zatrzymały 
się kawałek dalej i 
spokojnie skubały sobie 
trawę. 

(Joanna) 
 
 
Byłam blisko Pszczewa i 
Międzyrzecza nad jeziorem 
Chłop. Zwiedzałam rynek w 
Pszczewie, widziałam skansen 
pszczół. Najciekawszą moją 
wycieczką był pobyt w 

Międzyrzeckim Rejonie 
Umocnień, który zbudowali 
Niemcy przed drugą wojną 
światową. Jeździłam w 
podziemnym bunkrze drezyną i 
wchodziłam na czołg. 

(Magdalena) 
 

 
Wakacje spędziłem na obozie 
harcerskim, u babci na wsi i z 
rodzicami w Chorwacji.  
Najbardziej podobało mi się w 
Chorwacji. Pogoda była piękna, a 
Morze Adriatyckie ciepłe i bardzo 
słone. Codziennie kąpałem się w 
czystej, morskiej wodzie i zbierałem 
muszelki. Przy domu, w którym 
mieszkałem, rosły figi, winogrona i 
limonki. Codziennie rano budził nas 
osioł swoim głośnym rykiem. 
W Chorwacji zwiedziłem wiele 
pięknych miejsc, a na pamiątkę 
przywiozłem sobie figurkę osiołka i 
dużo muszelek. Szkoda tylko, że 
droga do Chorwacji była tak długa. 

(Bartłomiej) 
 

Wakacje, ale w siodle, to nie byle 
co! Każdy kiedyś chciał zostać 

kowbojem! Przeczytajcie o 
wakacjach Karoliny. Może ktoś z 

was odważy się w następnym roku. 
    
Cześć to ja Karolina!Cześć to ja Karolina!Cześć to ja Karolina!Cześć to ja Karolina!    
Mama mówi, że spędziłam wczasy w 
siodle. Zaczęło się tak: 
Od razu po przyjeździe poleciałam do 
stajni odwiedzić wszystkie konie. Wtedy 

poznałam Korana i jego towarzyszy. 
Następnego dnia tato wykupił mi jazdę 
konną. Wieczorem jak zawsze odbywało 
się karmienie i sprzątanie. Wchodziłam 
wtedy z Kają na strych i zrzucałam słomę 
i siano. Każdego ranka chodziłam na lekcje 
jazdy konnej. Uczyła mnie pani Agnieszka 
i jej siostra Ania. Bardzo lubię jeździć 
kłusem anglezowanym. Nadszedł wieczór 
oraz czas karmienia i zaczęły się nocne 
przygody. Konie były wypuszczane i 
dopiero wtedy odbywało się sprzątanie. 
Był to piękny widok galopujących 
zwierząt, poganianych przez moje starsze 
koleżanki. Psy: Blekusia, Bazyl, Wega i 
Brytan dyrygowały końmi na padoku. 
Klacz Prima odganiała je od siebie 
wierzgając tylnymi i przednimi kopytami. 
Na Wysoczanach w drugiej stajni mieszka 
pies Rudy, który pilnuje stada ogierów 
oraz klaczy ze źrebakami. Tam wszystkie 
odpoczywają i biegają po pastwisku. Tato 
zorganizował nam wycieczkę na górę 
Wielka Rawka. Dostałam od taty 
specjalny zegar do mierzenia wysokości i 
ogłaszałam, co 100 metrów, przerwę 
wypoczynkową. Pierwsza z naszej grupy 
zdobyłam Małą i Dużą Rawkę. Wracając, 
zaglądnęliśmy do schroniska i 
zobaczyliśmy milutkiego kotka. W ciepłe 
dni po jeździe konnej kąpaliśmy się w 
stawiku. Pływała z nami panna kaczka i 
pijawki. Najfajniejsze  
było chlapanie się 
 z Ulą. Zabawa była 
 super! 
 
 

(Karolina) 
 
 



Wszystkim naszym koleżankom i 
kolegom życzymy takich wakacji. 

  
Oto pierwsza próbka ziennikarskich 

umiejętności Oli i Adasia z 
pierwszej „a”. 

GRATULUJEMY! 
 
 
Byłam na wakacjach w 
Soczewce. Jest tam takie duże 
jezioro. Byłam nad nim tylko trzy 
razy, bo tylko trzy razy była dobra 
pogoda. Czwartego dnia poszłam 
z mamą o Krzysiem do Zoo w 
Płocku. W Płocku Zoo jest dużo 
mniejsze, niż we Wrocławiu, ale 
jest ładniejsze. Najpierw 
poszliśmy zobaczyć lwy. Były 
fajne, ale lepsze były orangutany. 
Potem poszliśmy zobaczyć 
żyrafy i pingwiny. Można było 
zobaczyć jak pływają. 
Widzieliśmy dziesięć gatunków 
papug i inne fajne zwierzęta. 
Musieliśmy uciekać, bo 
nadchodziła burza. Po południu 
mama upiekła pyszne kruche 
ciasto. 

(Olga) 
 
 
W tym roku W tym roku W tym roku W tym roku     
pojechałem na pojechałem na pojechałem na pojechałem na     
wakacje do wakacje do wakacje do wakacje do     
Turcji. Jest Turcji. Jest Turcji. Jest Turcji. Jest     
tam dużo tam dużo tam dużo tam dużo     

ciekawych rzeczy. W miastach ciekawych rzeczy. W miastach ciekawych rzeczy. W miastach ciekawych rzeczy. W miastach 
rosną palmy i bananowce. rosną palmy i bananowce. rosną palmy i bananowce. rosną palmy i bananowce. 
Środki dróg sąŚrodki dróg sąŚrodki dróg sąŚrodki dróg są    obsadzone obsadzone obsadzone obsadzone 
oleanoleanoleanoleandrami, których zapach drami, których zapach drami, których zapach drami, których zapach 
odstrasza kozice górskie. Mój odstrasza kozice górskie. Mój odstrasza kozice górskie. Mój odstrasza kozice górskie. Mój 
hotel był blisko plaży nad hotel był blisko plaży nad hotel był blisko plaży nad hotel był blisko plaży nad 
morzem Śródziemnym. W morzem Śródziemnym. W morzem Śródziemnym. W morzem Śródziemnym. W 
morzu widziałem dużo morzu widziałem dużo morzu widziałem dużo morzu widziałem dużo 
jeżozwierzy. Jeżozwierz to jeżozwierzy. Jeżozwierz to jeżozwierzy. Jeżozwierz to jeżozwierzy. Jeżozwierz to 
taka kolczasta kulka, która taka kolczasta kulka, która taka kolczasta kulka, która taka kolczasta kulka, która 
żyje w wodzie morskiej. żyje w wodzie morskiej. żyje w wodzie morskiej. żyje w wodzie morskiej. 
Byłem na wycieczce statkiem. Byłem na wycieczce statkiem. Byłem na wycieczce statkiem. Byłem na wycieczce statkiem. 
Mieliśmy zwiedzić 12 wysp,Mieliśmy zwiedzić 12 wysp,Mieliśmy zwiedzić 12 wysp,Mieliśmy zwiedzić 12 wysp,    
ale zwiedziliśmy tylko 5. Na ale zwiedziliśmy tylko 5. Na ale zwiedziliśmy tylko 5. Na ale zwiedziliśmy tylko 5. Na 
jednej z wysp widziałem węża jednej z wysp widziałem węża jednej z wysp widziałem węża jednej z wysp widziałem węża 
morskiego. W pobliżu hotelu morskiego. W pobliżu hotelu morskiego. W pobliżu hotelu morskiego. W pobliżu hotelu 
przepływała rzeka. Tą rzeką przepływała rzeka. Tą rzeką przepływała rzeka. Tą rzeką przepływała rzeka. Tą rzeką 
popłynąłem statkiem do popłynąłem statkiem do popłynąłem statkiem do popłynąłem statkiem do 
siedliska żółwi. Kąpałem się siedliska żółwi. Kąpałem się siedliska żółwi. Kąpałem się siedliska żółwi. Kąpałem się 
tam w basenie z błotem i tam w basenie z błotem i tam w basenie z błotem i tam w basenie z błotem i 
siarkowodorem. Zwiedziłem siarkowodorem. Zwiedziłem siarkowodorem. Zwiedziłem siarkowodorem. Zwiedziłem 
także starożytne miasto także starożytne miasto także starożytne miasto także starożytne miasto 
Hiererapolis, Hiererapolis, Hiererapolis, Hiererapolis, w którym są w którym są w którym są w którym są 
tarasy ociekające wodą. Byłem tarasy ociekające wodą. Byłem tarasy ociekające wodą. Byłem tarasy ociekające wodą. Byłem 
także na safari. Polecam także na safari. Polecam także na safari. Polecam także na safari. Polecam 
chętnym na taką wycieczkę chętnym na taką wycieczkę chętnym na taką wycieczkę chętnym na taką wycieczkę 
wziąć parasol. Jeśli ktoś myśli, wziąć parasol. Jeśli ktoś myśli, wziąć parasol. Jeśli ktoś myśli, wziąć parasol. Jeśli ktoś myśli, 
że będzie jechał po pustyni to że będzie jechał po pustyni to że będzie jechał po pustyni to że będzie jechał po pustyni to 
się myli. Tak się rozpisałem o się myli. Tak się rozpisałem o się myli. Tak się rozpisałem o się myli. Tak się rozpisałem o 
morzu, że zapomniałem o morzu, że zapomniałem o morzu, że zapomniałem o morzu, że zapomniałem o 
stałym lądzie. Więc opowiem stałym lądzie. Więc opowiem stałym lądzie. Więc opowiem stałym lądzie. Więc opowiem 
jeszcze o tureckjeszcze o tureckjeszcze o tureckjeszcze o tureckich bazarach. ich bazarach. ich bazarach. ich bazarach. 
Bazar to takie tureckie Bazar to takie tureckie Bazar to takie tureckie Bazar to takie tureckie 
targowisko. Jeżeli tam kiedyś targowisko. Jeżeli tam kiedyś targowisko. Jeżeli tam kiedyś targowisko. Jeżeli tam kiedyś 

będziecie, to módlcie się do będziecie, to módlcie się do będziecie, to módlcie się do będziecie, to módlcie się do 
Allacha żeby Was nie Allacha żeby Was nie Allacha żeby Was nie Allacha żeby Was nie 
zadeptano. Taki tam tłok. zadeptano. Taki tam tłok. zadeptano. Taki tam tłok. zadeptano. Taki tam tłok.     
    Opowiem jeszcze o Opowiem jeszcze o Opowiem jeszcze o Opowiem jeszcze o 
błękitnej lagunie błękitnej lagunie błękitnej lagunie błękitnej lagunie –––– jednej z  jednej z  jednej z  jednej z 
najpiękniejszych plaż najpiękniejszych plaż najpiękniejszych plaż najpiękniejszych plaż 
tureckich. Woda jest tam ciepła tureckich. Woda jest tam ciepła tureckich. Woda jest tam ciepła tureckich. Woda jest tam ciepła 
i tak słoi tak słoi tak słoi tak słona, że unosi człowieka na, że unosi człowieka na, że unosi człowieka na, że unosi człowieka 
bez żadnego pływania. Na bez żadnego pływania. Na bez żadnego pływania. Na bez żadnego pływania. Na 
morzu jest dużo skalistych morzu jest dużo skalistych morzu jest dużo skalistych morzu jest dużo skalistych 
wysp, na których rosną tylko wysp, na których rosną tylko wysp, na których rosną tylko wysp, na których rosną tylko 
oliwki. W Turcji jadłem oliwki. W Turcji jadłem oliwki. W Turcji jadłem oliwki. W Turcji jadłem 
pierwszy raz w życiu kebab pierwszy raz w życiu kebab pierwszy raz w życiu kebab pierwszy raz w życiu kebab ––––    
to taka potrawa z pieczonego to taka potrawa z pieczonego to taka potrawa z pieczonego to taka potrawa z pieczonego 
jagnięcia. Mój tato dodawał do jagnięcia. Mój tato dodawał do jagnięcia. Mój tato dodawał do jagnięcia. Mój tato dodawał do 
tego chili. Poza kebabem inne tego chili. Poza kebabem inne tego chili. Poza kebabem inne tego chili. Poza kebabem inne 
potrawy spotrawy spotrawy spotrawy specjalnie mi nie pecjalnie mi nie pecjalnie mi nie pecjalnie mi nie 
smakowały. smakowały. smakowały. smakowały.     
Opowiem jeszcze o żółwiach, Opowiem jeszcze o żółwiach, Opowiem jeszcze o żółwiach, Opowiem jeszcze o żółwiach, 
że bywają jeszcze że bywają jeszcze że bywają jeszcze że bywają jeszcze 
dwumetrowe. Mógłbym jeszcze dwumetrowe. Mógłbym jeszcze dwumetrowe. Mógłbym jeszcze dwumetrowe. Mógłbym jeszcze 
dużo opowiadać o Turcji...dużo opowiadać o Turcji...dużo opowiadać o Turcji...dużo opowiadać o Turcji...    

(Adaś)(Adaś)(Adaś)(Adaś)    
    
 

Nie myślicie, że dalej będzie tak 
spokojnie. Powracamy do tematów 

waszych ulubionych historii. 
 

STRACH ZAWSZE MA 
WIELKIE OCZY! 

 
Czy to możliwe, że w Bałtyku są 

rekiny??? 
 

„Rekiny w Bałtyku” 
 
W tym roku byłam nad morzem 
Bałtyckim. Jest ono bardzo piękne, choć 
woda jest dość zimna i z czystością nasz 
Bałtyk ma pewne problemy. I tak było 
piękne, zwłaszcza podczas zachodu 
słońca. Pewnego pogodnego dnia 
wybraliśmy się na plażę. Od razu 
wskoczyliśmy z bratem do wody. 
Pływaliśmy sobie beztrosko, gdy nagle 
mój brat stanął jak wryty. Nie potrafił 
wyksztusić słowa, tylko blady ze strachu 
pokazywał palcem na coś za moimi 
plecami. Odwróciłam się i również 
zamarłam. Z wody wystawała ogromna 
płetwa. Widziałam już taką na filmie 
„Szczęki”. To był rekin. Krzyknęłam do 
brata: „Uciekamy!” Uwierzcie mi, że 
nigdy tak szybko nie płynęłam. 
Myślałam tylko o tym, co spotkało 
bohaterów wspomnianego filmu. 
Wypadliśmy z morza na brzeg jak 
oparzeni.  

– Rekin, rekin – krzyknęliśmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprócz zdziwionych min plażowiczów, 
w oczy rzucili się nam dwaj chłopcy. 
Śmiali się tak mocno, że aż położyli się 
na piasku. Wtedy zrozumiałam, że 
padliśmy ofiarą żartu tych dwóch 



dowcipnisiów, którzy przymocowali do 
płaskiej deski zrobioną z kartonu płetwę 
rekina. No cóż – dałam się nabrać. 

(Marysia) 
 
W tym roku wakacje spędziłam 
nad morzem Bałtyckim w Ustce. 
W czasie pierwszej kąpieli 
spotkałam w morzu dwa rekiny. 
Trochę się przestraszyłam lecz 
one były bardzo miłe. Marian i 
Gienia, tak się przedstawiły. 
Bardzo byłam zaskoczona – 
rekiny w Bałtyku? I jeszcze do 
tego rozmawiają? Wyskoczyłam 
z wody, bo nie mogłam w to 
uwierzyć. Następnego dnia 
zaczęłam nawoływać Mariana i 
Gienię, ale już ich nie było. 
Pewnie to tylko moja wyobraźnia. 

(Ewa) 
 
 

Przygody przygodami, ale nie 
zapomnijcie o listach i pocztówkach 

dla rodziców i przyjaciół. 
 

    
    
    
    
    

    
Łeba 12.08.2007Łeba 12.08.2007Łeba 12.08.2007Łeba 12.08.2007    

    
Kochani Rodzice!!!Kochani Rodzice!!!Kochani Rodzice!!!Kochani Rodzice!!!    

Serdecznie pozdrawiam Was z Łeby. Do Serdecznie pozdrawiam Was z Łeby. Do Serdecznie pozdrawiam Was z Łeby. Do Serdecznie pozdrawiam Was z Łeby. Do 
ośrodośrodośrodośrodka przyjechaliśmy wcześnie rano. ka przyjechaliśmy wcześnie rano. ka przyjechaliśmy wcześnie rano. ka przyjechaliśmy wcześnie rano. 

Mamy bardzo ładne domki. W pokoju Mamy bardzo ładne domki. W pokoju Mamy bardzo ładne domki. W pokoju Mamy bardzo ładne domki. W pokoju 
jestem z pięcioma dziewczynami. Na jestem z pięcioma dziewczynami. Na jestem z pięcioma dziewczynami. Na jestem z pięcioma dziewczynami. Na 
plażę mamy daleko, ale po drodze plażę mamy daleko, ale po drodze plażę mamy daleko, ale po drodze plażę mamy daleko, ale po drodze 
mijamy ładne jezioro i niezwykłą mijamy ładne jezioro i niezwykłą mijamy ładne jezioro i niezwykłą mijamy ładne jezioro i niezwykłą 
roślinność. Jedzenie w stołówce jest roślinność. Jedzenie w stołówce jest roślinność. Jedzenie w stołówce jest roślinność. Jedzenie w stołówce jest 
całkiem dobre. Wczoraj padał deszcz. Na całkiem dobre. Wczoraj padał deszcz. Na całkiem dobre. Wczoraj padał deszcz. Na całkiem dobre. Wczoraj padał deszcz. Na 
szczęście nszczęście nszczęście nszczęście nasze panie wymyśliły różne asze panie wymyśliły różne asze panie wymyśliły różne asze panie wymyśliły różne 
gry i zabawy. Dzisiaj byliśmy na gry i zabawy. Dzisiaj byliśmy na gry i zabawy. Dzisiaj byliśmy na gry i zabawy. Dzisiaj byliśmy na 
wycieczce w Trójmieście. W Gdańsku wycieczce w Trójmieście. W Gdańsku wycieczce w Trójmieście. W Gdańsku wycieczce w Trójmieście. W Gdańsku 
zwiedzaliśmy Starówkę i pomnik zwiedzaliśmy Starówkę i pomnik zwiedzaliśmy Starówkę i pomnik zwiedzaliśmy Starówkę i pomnik 
Neptuna, w Gdyni port i morskie Neptuna, w Gdyni port i morskie Neptuna, w Gdyni port i morskie Neptuna, w Gdyni port i morskie 
muzeum. Najbardziej podobał mi się muzeum. Najbardziej podobał mi się muzeum. Najbardziej podobał mi się muzeum. Najbardziej podobał mi się 
Sopot, w którym znajduje się molo, Sopot, w którym znajduje się molo, Sopot, w którym znajduje się molo, Sopot, w którym znajduje się molo, 
szeroka plaża i opera leśna.szeroka plaża i opera leśna.szeroka plaża i opera leśna.szeroka plaża i opera leśna. Na tym  Na tym  Na tym  Na tym 
kończę mój list. Tęsknię za Wami. Do kończę mój list. Tęsknię za Wami. Do kończę mój list. Tęsknię za Wami. Do kończę mój list. Tęsknię za Wami. Do 
zobaczenia za tydzień.zobaczenia za tydzień.zobaczenia za tydzień.zobaczenia za tydzień.    

Pozdrawiam Pozdrawiam Pozdrawiam Pozdrawiam     
AsiaAsiaAsiaAsia    

    
Kołobrzeg 15.07.2007Kołobrzeg 15.07.2007Kołobrzeg 15.07.2007Kołobrzeg 15.07.2007    

    
Kochani Rodzice!Kochani Rodzice!Kochani Rodzice!Kochani Rodzice!    

    
U mnie wszystko w porządku. Pogoda U mnie wszystko w porządku. Pogoda U mnie wszystko w porządku. Pogoda U mnie wszystko w porządku. Pogoda 
wspaniała, a morze cieplutkie. Dużo wspaniała, a morze cieplutkie. Dużo wspaniała, a morze cieplutkie. Dużo wspaniała, a morze cieplutkie. Dużo 
zwiedzamy. Ostatnio byliśmy na zwiedzamy. Ostatnio byliśmy na zwiedzamy. Ostatnio byliśmy na zwiedzamy. Ostatnio byliśmy na 
ruchomych wydmach i w Trójmiruchomych wydmach i w Trójmiruchomych wydmach i w Trójmiruchomych wydmach i w Trójmieście. eście. eście. eście. 
Domki mamy małe, ale dobrze nam się Domki mamy małe, ale dobrze nam się Domki mamy małe, ale dobrze nam się Domki mamy małe, ale dobrze nam się 
mieszka.mieszka.mieszka.mieszka.    
    
Pozdrawiam serdecznie.Pozdrawiam serdecznie.Pozdrawiam serdecznie.Pozdrawiam serdecznie.    
Do zobaczenia w domu.Do zobaczenia w domu.Do zobaczenia w domu.Do zobaczenia w domu.    
    

KasiaKasiaKasiaKasia 

„Pocztówka z Gdańska” 
 

Kol. 
Klaudia Kowalska 
ul. Wiśniowa 15/2 

97-221 Wrocław 
 
 

Pozdrawiam z przepięknego 
i upalnego Gdańska, stolicy 
Trójmiasta, gdzie jest wiele 
wspaniałych  zabytków. 
Jest tu naprawdę co zwiedzać. 
Mój wzrok przyciągnął pomnik 
Neptuna oraz obiekty stojące  
w porcie. Miło spędzam tu czas. 
 

Natalka  
 
p.s. Pozdrów wszystkich ode mnie. 
 

 

 

Pamiętajcie! Wasi rodzice i 
przyjaciele zawsze czekają na 

widomości od Was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zakończenie mamy dla was 
dobrą, wspaniałą wiadomość:  

 

 

 
 

 

„Bo ju ż za rok wakacje!” 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

(Ale sza! Tak 
naprawdę za 8 

miesięcy) 


