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WALENTYNKI

 
14 lutego obchodzimy niezwykły dzień - DZIEŃ 

ŚWIĘTEGO WALENTEGO, znany nam również 

jako WALENTYNKI. 

Tego dnia dajemy bliskim osobom upominki. Zwykle 

są to laurki, czekoladki lub róże. 

 
 

     Przygotowała Emilia Maroszek Vd 
 
 
 

Dwa tygodnie odpoczynku :) 
 
17 lutego zaczynają się ferie zimowe. 

Dla tych, którzy spędzą je w domu, 

mam kilka propozycji.  

Można: 

- wybrać się na lodowisko szkolne 

- pozjeżdżać z górki koło kościoła na sankach 

- ulepić bałwanka  

- spotkać się z przyjaciółmi 

 

Na pewno świetnie będziecie się bawić i spędzać miło 

czas. 

 

                    Miłej zabawy! 

 
     Przygotowała Kasia Ambroziak Vb 

 



 

 

 
 
 
 

TŁUSTY CZWARTEK 

 

Historia święta sięga aż starożytności, gdyż tego dnia 

świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ludzie 

skupiali się wtedy na jedzeniu szczególnie tłustych 

potraw.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRZEPIS NA PĄCZUSIE 

 

 500 g mąki wymieszać z 1 opakowaniem drożdży. Dodać   

szczyptę soli, 50 g cukru, 4 łyżeczki cukru waniliowego, 

3 żółtka, 1/3 buteleczki aromatu cytrynowego, i 100 g 

stopionego masła lub margaryny. Wszystko wymieszać 

i dodawać stopniowo 250 ml letniego mleka. Ciasto 

wyrabiać tak długo, aż będzie gładkie, pozostawić 

w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Gdy podwoi objętość 

krótko wyrobić, rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Z ciasta 

wycinać talarki (kieliszkiem 5 cm) i w środku każdego 

z nich zrobić dziurkę. Pączki smażyć na rozgrzanym 

tłuszczu do uzyskania złotego koloru z obu stron. Gotowe  

osączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku. Pączusie 

napełnić konfiturą i posypać cukrem pudrem. 

    Przygotowała Natalia Błońska IVb 
 
 
 



 

 

DZIEŃ KOBIET 

 

Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca. 

Tego dnia wszystkim paniom składamy życzenia  

i wręczamy prezenty. Ucieszy je kwiatek, czekoladka  

i miłe słowa. 

 

8 marca pamiętajmy o koleżankach i naszych Paniach.  

 

 

 
 

Przygotował Marcel Sołowiej IVc 
 

 
 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

 

 

KAMIL POŁODZIUK 
 NAUCZYCIEL HISTORII 

 
 
 

- Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole? 
- Od 6 lat. 
 
- Czy lubi Pan swoją pracę? 
- Tak, bardzo lubię. Zawsze chciałem uczyć w szkole. 
 
- Gdyby mógł Pan zmienić zawód, to co chciałby Pan robić? 
- Nie chciałbym zmienić zawodu. 
 
- Dlaczego wybrał Pan ten zawód? 
- Od dziecka chciałem uczyć w szkole historii.  
 
- Co podoba się Panu najbardziej w pracy? 
- Przebywanie z uczniami i możliwość mówienia o wspaniałych 
wydarzeniach z historii Polski. 



 

 

 
- Czego nie lubi Pan u uczniów? 
- Nie lubię, jak rozmawiają na lekcjach. 
 
- Czy był Pan dobrym uczniem? 
- Tak, byłem dobrym uczniem, szczególnie z przedmiotów 
humanistycznych. 
 
- Jaki przedmiot lubił Pan w szkole najbardziej? 

- Najbardziej lubiłem historię, geografię i WF. 
 

- Jakie jest Pana hobby? 
- Wędkarstwo. Mój największy okaz ryby to 90 cm szczupak 
złowiony na wędkę. Lubię również czytać książki historyczne, grać 
w piłkę nożną oraz jeździć na rowerze. 
 
- Gdyby to od Pana zależało, to co zmieniłby Pan w naszej 

szkole? 
- Nie zmieniłbym nic, ponieważ dobrze funkcjonuje. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska Vc 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny – wyniki 

 

 

Dnia 25 października 2013 r. 2815 uczniów z klas IV-VI przystąpiło 

do Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego organizowanego 

przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs polegał na rozwiązaniu 

testu wielokrotnego wyboru, sprawdzał znajomość zasad 

ortograficznych i umiejętność ich stosowania w praktyce. Z testu 

można było uzyskać maksymalnie 208 pkt. W naszej szkole do 

konkursu przystąpiło 28 uczniów. 

 

Najlepszy wynik uzyskali: 

 

Bartosz Rauch – klasa Vc – 182 pkt – 12 miejsce w kraju – 

otrzymuje Dyplom wyróżnienia 

Gabriela Podleś – klasa Vd – 180 pkt – 13 miejsce w kraju – 

otrzymuje Dyplom wyróżnienia 

 

Pozostałe wyniki: 

Imię i nazwisko Suma punktów Miejsce w kraju 

Jakub Mazur  170 18 

Anna Kozera  164  21 

Hubert Kucharski 162  22 

Anna Ostrowska 160 23 

Franciszek 

Szewczyk 
160 23 

Ilona Grochala 160 23 

Maria Pancewicz 158 24 

Martyna Fugiel 152  27 

Julia Kaczorowska 148 29 

Julia Piętowska 148 29 

Rafał Bryl 148 29 

Jakub Mantey 146 30 

Urszula Bejda 146 30 

Maja Berej  144 31 

Filip Pawlikowski 144  31 

  

Wiktoria Hryciuk 142 32 

Matylda Urbańska-

Żaczek 
140 33 

Piotr Niewiadomski  140 33 

Monika Klimkiewicz 138 34 

Natalia Błońska 138 34 

Aleksandra Janas 138  34 

Katarzyna 

Kiersnowska  
134  36 

Damian Juszczyk  134 36 

Patryk Łabędzki 132 37 

Michał Ogórek 128 39 

Bartosz Sobiera 124 41 

 

 

 



 

 

KONKURS POETYCKI NA WIERSZ O BABCI I DZIADKU - 

wyniki 

 

 

13.01.2014 r. rozstrzygnięto konkurs poetycki na wiersz o Babci 

i Dziadku. Jury w swojej ocenie uwzględniało oryginalność i inwencję 

twórczą, poprawność tekstu oraz samodzielność. 

 

Komisja konkursowa w składzie:  

1. Katarzyna Traczyk  

2. Alina Stencka  

3. s. Maria Zajkowska 

przyznała następująca miejsca:  

 I miejsce - Paulina Raszkowska kl. IVc „Dziadkowie”  

 II miejsce - Maja Berej kl. IVc „Dziadek i Babcia” 

- Bartosz Sobiera kl. IVc „Moja Babcia”  

 III miejsce - Wojciech Bedełek kl. IVb „Wiersz o Babci 

i Dziadku” 

Wyróżnienia:  

 Tomasz Wiśniewski kl. IVb „Babcia i Dziadek”  

 Jerzy Tomaszewski kl. IVc „Współczesna Babcia”  

 Karol Słupecki kl. IVc „Wiersz dla moich Babć i Dziadków”  

 Jakub Mazur kl. Vb „Mój Dziadziuś i Moja Babunia” 

Specjalne wyróżnienie otrzymali: Filip Pawlikowski z kl. Vd za 

wiersz „Dla zdrowia” oraz Mateusz Malinowski z kl. Vc za wiersz 

„Żółta róża". 

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  

 

Wszystkie wiersze zostaną zaprezentowane 21.01.2014 podczas 

wieczorku poetycko – muzycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SENNIK  
         
 
 
     GÓRY - wyjazd  

  

  BOISKO – niespodziewana wizyta znajomych  

 

   NIEBO – szczęście 

 

  ZESZYT – zła ocena 

 

   DRZWI – złodziej 

                                     
                                      Redakcja 

 
 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 Dlaczego ściany nie 

toczą ze sobą wojny? 

 Bo między nimi jest 

pokój. 

Dyrektor zoo widzi, że opiekun hipopotama zagląda 

w szeroko otwartą paszczę zwierzęcia.                             

- Co mu jest? Chory? - pyta.                                              

- Nie wiem, weterynarz jeszcze nie wrócił. 

 
    Redakcja 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

ELŻBIETA – kocha zwierzęta, zawsze możesz na nią 

liczyć 

 

WERONIKA – zapominalska, chodzi własnymi ścieżkami 

 

AGNIESZKA-  koleżeńska, lubi teatr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARTŁOMIEJ – myśli tylko o sobie, nie lubi się uczyć 

 

MARCEL – zawsze uśmiechnięty, ma dużo przyjaciół 

 

KAJETAN – lubi podróżować i poznawać nowych ludzi 

 
 
   

 Przygotowała Wiktoria Boczek Vc 
 



 

 

CIEKAWOSTKI 

 

SPORTY ZIMOWE 

 
Zimą bardzo ważne jest to, aby uprawiać sport też poza 

szkołą. Większość ludzi zapomina o tym, że choć nie 

jeździ się na rowerze, można nadal podtrzymywać swoją 

aktywność fizyczną. Zimą można wybrać się na łyżwy, 

narty, snowboard i sanki.  
 

Najbardziej zaawansowane sporty zimowe to:  
 

- bobslej 

 
 

- skeleton 

 
 

 

- skibob 

 
 

 

Przygotowała Natalia Błońska IVb 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Narwiański Park Narodowy 

 
Ten park zawdzięcza swoją nazwę rzece Narwi, która ma 

tam swoją dolinę. Znajduje się na terenie województwa 

podlaskiego. To jedno z najbardziej dzikich miejsc 

w Polsce. Z lotu ptaka przypomina mozaikę ułożoną 

z rozlewisk, bagien i wysp. Chroni się tu naturalne bagna, 

będące jedyną z ostatnich w Europie ostoi ptactwa, 

a także unikatową w świecie Narew. Narwiański Park 

Narodowy włączono do  Europejskiej Sieci Ekologicznej 

„Natura 2000”. 

 

 

 

 
     Przygotował Jakub Gostkowski Vd 

 

     

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

 

Żarłacz tygrysi jest jednym z największych rekinów 

na świecie. Długość jego ciała wynosi 5 metrów.  

Nazwa gatunkowa tego zwierzęcia pochodzi od wzorów 

na jego ciele. Poluje on na ssaki płetwonogie, ryby (w tym 

mniejsze rekiny), węże morskie, ptaki i delfiny. 
 

  
 

 

 

 

 

 
     Przygotował Filip Pawlikowski Vd 

 



 

 

 

SPORT... 

 

Henning Stille Berg 

Urodził się 1 września 1969 r. w Eidsvoll. Był obrońcą. 

Mierzy 184 cm. Swoją piłkarską karierę zaczął 

w juniorskiej drużynie Lorenskog. Jego pierwszą 

seniorską drużyną była Valerenga FC, zaś kolejnym klubem  

Blackburn Rovers, w którym spędził bardzo dużo czasu. 

Następnie przeszedł do Manchester United. Zdobył dwa 

razy tytuł mistrzowski i jeden raz wygrał ligę mistrzów. 

Grał również w reprezentacji Norwegii.  

  
      Przygotował Filip Osadca Vc 
 

Podróże ze smakiem… 

  

Bananowy napój śniadaniowy 

 
Banany obrane ze skórki zawijamy szczelnie 

w folię aluminiową i umieszczamy na noc w lodówce. 

Rano kroimy je w plasterki, dodajemy 1 łyżkę 

kiełków pszenicy, 2 łyżki miodu, 1/4 łyżeczki 

mielonego cynamonu i 1 szklankę mleka. Miksujemy. 

                                                                                    

SMACZNEGO! 

 

     Przygotowała Julia Łyszcz Vc 



 

 

SZARLOTKA 

 

• 3 szklanki mąki 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 1 szklanka cukru 

• 1 cukier wanilinowy 

• 250 g masła roślinnego (może być margaryna) 

• 4 jajka 

 

Jabłka: 

• 2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo antonówka) 

• około 12 łyżeczek cukru 

• 1 cukier waniliowy 

• 5 - 10 dag rodzynek 

• 1 łyżeczka cynamonu 

 

 

Przygotowanie: 

 Jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki 

i razem z cukrem oraz cukrem wanilinowym. Dodać 

rodzynki i cynamon. 

 Przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia 

bezpośrednio na stolnicę, dodać 3/4 szklanki cukru, 

cukier wanilinowy oraz masło. Całość posiekać nożem. 

Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko. Zagnieść szybko ciasto 

i podzielić na 2 części. Zawinąć w folię i włożyć 

do lodówki na godzinę. 

 

 Jedną część ciasta rozwałkować i przełożyć do 

prostokątnej formy. Wstawić do lodówki. Białka z 3 

jaj ubić na pianę, następnie stopniowo dodawać 

cukier, ciągle ubijając, aż piana będzie sztywna 

i błyszcząca. 

 

 Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę z ciastem 

wyjąć z lodówki, wyłożyć jabłka. Przykryć ubitą 

pianą z białek. Na wierzch położyć drugą część 

rozwałkowanego ciasta. 

 

 Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 

1 godzinę. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. 

 
    Przygotowała Weronika Krasowska Vb 

 

 

 

 



 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

   KRUK 

Za parkanem wśród kur na podwórku 

kroczył kruk w purpurowym kapturku, 

raptem strasznie zakrakał 

i zrobiła się draka, 

bo mu kura ukradła robaka. 

 

         Redakcja 

NASI MŁODZI POECI… 

 

 

 

WALENTYNKI 

W lutym WALENTYNKI  

Cieszcie się chłopcy i dziewczynki. 

Wszyscy się kochajcie i prezenty rozdawajcie. 

Piszcie miłe wierszyki,  

wydawajcie radości okrzyki. 

Finał tego taki -  święto to lubią wszystkie dzieciaki! 
 
 
 

      Autor wiersza 
       Pola Krężlewicz IVb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zima 

 

Zimą noszę ciepłe buty. 

Lód wszędzie jest, więc ślizgać się mogę. 

Sanki zjeżdżają z gór, a tu nagle mur. 

Łyżwy jadą na lodzie i nie przypadają modzie. 

Święta za nami już i nie ma wcale burz. 
 
 

     Autor wiersza 
      Weronika Zawitkowska IVc 

 
 
 

 

Talent 

Nauka, nauka. Ciągle, zawsze, wszędzie woła.                             

A tu sport, jak totek jest.  

Wystarczy wygrać raz i już opłat wszystkich brak. 

Lecz tu talent jest potrzebny,  

bo jak nie,  

to marzenia fryzjer „kosi”.  

Fryzura Cię kręci,  

idź, golarką zetnij włosy.  

Wojna, weź pistolet i na bitwę wielką pędź.                                 

A więc widzisz?  

Talent trzeba zawsze mieć i korzystać z niego też. 
 

       
      Autor wiersza 
       Krzysztof Rola Vd 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Już śnieżek prószy  

i mróz szczypie w uszy, 

z wody zrobił się lód 

i Polskę ogarnął chłód. 

Bałwana ulepimy  

i świetnie się przy tym pobawimy, 

śnieżkami porzucamy,  

potem przed rodzicami się schowamy. 

Następnie się rozchorujemy  

i w domu poleniuchujemy. 
 
 
 
 

      Autor wiersza 
       Kaja Bednarek IVa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oto kaczki dwie, które lecą ku sobie. 

Jedna z Krakowa, druga z Sokołowa, 

Ale odległość ich nie obchodzi, 

Bo wiedzą, że potem będą razem chodzić. 
                                                                                                                 

  

                                                                                                                                    

 
 

 
      Autor wiersza 
       Maja Berej IVc 
 



 

 

 

 
KLEKS W ZESZYCIE 

 

Był raz sobie kleks w zeszycie, 
który miał wspaniałe życie. 
Przypominał kształtem lody,  
do zjedzenia, dla ochłody. 
Nie wiadomo, czy to może 
nie są jednak lisy w norze,  
nosorożca rogi dwa, 
co w Afryce goni lwa, 
kto to zgadnie, 
kto to wie? 
Popatrz chwilę, 
zamknij oczy, 
a Twój umysł cię zaskoczy. 
Wyobraźnia wielka jest  
I zabawa przy tym też.  
 
 Autor wiersza  
  Maja Sawko IVc  

 

 

 

 

 

 

 

DZIADKOWIE 

 

Mój dziadek nie biega maratonów 

Nie ma w domu spadochronów 

Nie jest komandosem 

Ani żadnym herosem 

 

 

Babcia nie jest gimnastyczką 

Ani nawet kosmetyczką 

Nie jest gentelmenem 

Ani żadnym supermenem. 

 

 

Lecz dbają o mnie w dzień i w nocy 

Tak, jak dwaj super herosi. 

Choć wiem, że moi Dziadkowie 

Nie są znanymi osobami, to 
Dla mnie są niezwykłymi Dziadkami. 

 
 

      Autor wiersza 
      Paulina Raszkowska IVc 
 
 



 

 

Moja Babcia 

 

Powiem Wam w wielkim sekrecie,  

Mam najwspanialszą Babcię na świecie. 

 

Przypomina promień słońca na jasnym niebie, 

Bo pomoże każdemu, kto jest w potrzebie. 

 

Babcia ma zawsze dla wnuków czas,  

Chętnie doradzi, wysłucha nas. 

 

Zna historyjek chyba ze sto, 

I opowiada jak mało kto. 

 

Bardzo ją kocham i dobrze wiem, 

Że jej szarlotkę ze smakiem zjem. 

 

 
      Autor wiersza 

      Bartosz Sobiera IVc 

BABCIA I DZIADEK 
Dziadek - złota rączka, Babcia - kuchareczka, 

Starają się nas doprowadzić do szczęścia. 

Każda chwila z nimi jest miłością przepełniona, 

Miła i przyjemna, jak ze snu, wymarzona.  

Nigdy nas kochać nie przestaną,  

Na zawsze z nami zostaną, ale my wkrótce 

Dorośniemy i się z nimi rozstaniemy. 

Na szczęście coś ważnego nam zostawią, 

Konkretnie, przepis na pączki z marmoladą. 
 
 
 
 

      Autor wiersza 

       Maja Berej IVc 

 

 



 

 

WSPÓŁCZESNA BABCIA 

 

       Co to się dzieje teraz na świecie, 

babcia surfuje w internecie. 

Lubi tablety i smartfony, 

właśnie kupiła sobie zielony. 

Ma swoje konto na Twiterze, 

i zawsze sprawnie e-maile odbierze. 

Już nie haftuje, nie szydełkuje, 

lecz na Facebooku ciągle czatuje. 

A jak przepis wygoogluje, 

wnuczka szarlotką poczęstuje. 

Są nowoczesne babcie? 

Jak chcecie w Michałowicach  

taką znajdziecie. 

 
      Autor wiersza 
       Jurek Tomaszewski IVc 
 
 
 

MÓJ DZIADZIUŚ I MOJA BABUNIA 

 
Nie jest w kwiecie wieku  
Lecz posłuchaj człowieku 
Raduje się od rana do nocy 
Ze swoją żoną wciąż się droczy 
Nie lubi gdy w domu nuda 
Z nim konie ukraść się uda 
Co dzień wspiera mnie duchem  
Jest moim cichym stróżem 
Zgadnijcie kto to? 
O kim ja mówię ? 
To wiersz o dziadku moim kochanym 
I pomyśl o tym 
Że nie jest tak źle  
Kiedy dziadek Kocha Cię. 
 
Moja Babcia się nie nudzi 
Nigdy także nie marudzi 
Choć nad nami się trudzi  
Gdy tylko się obudzi 
Chce nam robić obiadki 
Choć z nas wielkie niejadki 
Jest kochana i tyle 
Na pewno się nie mylę! 
 

      Autor wiersza 
       Jakub Mazur Vb 
 
 
 



 

 

 

Babcia i Dziadek 

 

Babcia zawsze mówi do nas kochanie, 

Dziadek  rano zrobi śniadanie. 

W nocy babcia na każde zawołanie przybiegnie, 

Dziadek na spacer pójdzie chętnie, 

Lubi także w piłkę grać, 

Kiedy wracamy zawsze idę spać. 

 

Babcia gotuje pyszne obiady,  

Często daje też świetne porady, 

Gdy są szczęśliwi, my także się cieszmy. 

W dzień Dziadka i Babci piękne laurki im zrobimy! 
 
 
      Autor wiersza 
       Klara Bójko IVa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      O Dziadku i Babci 

 

Dziadek mój, 

Zawsze zostawia w domu rozum swój. 

Winę zawsze zrzuca na Babcię, 

Że zgubiła jego kapcie. 

Nigdy nie chodzą wcześnie spać, 

Bo muszą najpierw w „Scrabble” grać. 

Babcia chodzi na zakupy, 

Dziadek dodaje jej otuchy. 

Warzywka hoduje Dziadek na polu, 

Idealnie pasujące do babcinego rosołu. 

Dziadka i Babcię kocham bardzo mocno, 

Szkoda, że zobaczę ich dopiero wiosną. 
 
      Autor wiersza 
       Gabrysia Podleś Vd 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TROPEM ŁOSIA 
 – czyli moje wakacje nad Biebrzą 
           

Była piąta rano. Pierwsze promienie słońca zbudziły mnie ze 

snu. Wyjrzałem przez okno i już wiedziałem, że czeka mnie 

wspaniały dzień. Nagle nie wiadomo skąd pojawił się mały lis. 

Spojrzał na mnie, chwilę się zawahał, a potem zniknął… 

 
Niebo kąpiące się w Biebrzy.  

  
Ważka – modelka. 

Moją przygodę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym 

postanowiłem rozpocząć u źródła, tzn. pojechałem do siedziby 

Parku. Tam dostałem mapkę oraz uzyskałem szereg ważnych 

i ciekawych informacji. Pani opowiedziała mi też o ścieżce 

edukacyjnej, tą właśnie ścieżką postanowiłem pójść. Wiodła ona 

przez zachwycająco piękny las. W lesie latały motyle 

w najróżniejszych kolorach oraz ważki, które z zawzięciem 

fotografowałem. Podczas tej wycieczki po drodze odwiedziłem kilka 

punktów widokowych. Najczęściej były to wieżyczki podobne 

do ambon myśliwych. To właśnie z tych wieżyczek oglądałem 

wspaniałe meandry rzeki Biebrzy i piękne ptaki. Udało mi się 

rozpoznać tylko kilka gatunków ptaków, lecz latało tam ich bardzo 

dużo, to dlatego, że nad Biebrzą żyje ok. 250 gatunków ptaków. 

Jeden z nich jest godłem Biebrzańskiego Parku Narodowego.  

Ten ptak to batalion - ptak wędrowny, który w okresie godowym 

pięknie się prezentuje, gdyż ma wokół szyjki napuszone pióra zwane 

kryzą. Po drodze miałem też bliskie spotkanie z gadem – pięknym 

zaskrońcem, jest to jeden z 5 gadów żyjących nad Biebrzą.  

    
Dostojny bocian w locie.      Wygrzewająca się na kładce  

      jaszczurka. 

 



 

 

Kolejnego dnia wybrałem się na następną wyprawę po szlakach 

Biebrzańskiego Parku. Jak poprzednio, w wielu miejscach, ścieżka 

prowadziła po drewnianych kładkach, którymi tutaj wędruje się 

wśród bagien i moczarów. Na kładkach często spotkać można żmije                  

i jaszczurki. Polowałem na te gady z aparatem. Zrobiłem kilka ujęć 

jaszczurek, lecz nie udało mi się, niestety, zrobić zdjęcia żmii … 

Zobaczyłem ją tylko raz, a była tak wielka, że gdy ją ujrzałem, 

zamarłem z wrażenia, a ona zignorowała mnie i spełzła w bagno. 

Później długo żałowałem, że nie zrobiłem wtedy zdjęcia.  

 

     
Kusząca kolorem i nektarem krwawnica.           Żaba wodna. 

 

Przy kładkach w wielu miejscach znajdują się pomosty z tablicami 

zawierającymi wiele ciekawostek na temat fauny i flory Parku. 

Przy jednym z nich zawzięcie fotografowałem pszczoły latające 

przy kuszących kolorem krwawnicach. Przy innym, wyczytałem, że 

można tu znaleźć dwie żaby, więc nachyliłem się nad bagnem 

i po cichutku wpatrywałem się w wodę. Po chwili zobaczyłem żabę 

moczarową, a tuż obok żabę wodną, była bardzo ładna i lśniła 

w słońcu. Choć nad Biebrzą żyje aż 12 gatunków płazów, ja zdołałem 

spotkać tylko dwa.  

Postanowiłem lepiej poznać tajniki Biebrzy i na kolejną 

wycieczkę  ruszyłem z przewodnikiem. Chodziliśmy po torfowiskach. 

Przewodniczka pokazywała nam m.in. rosiczkę -  małą roślinkę, która 

jest owadożerna, rośliny halucynogenne takie jak  np.: bagno.       

                                                                                      

Ciekawostką było odwiedzenie miejsca, w którym mieszkają tzw. 

Szczęśliwe Krowy, które rankiem i wieczorem przepływają rzekę 

idąc na lub wracając z pastwiska. Widok bardzo zabawny, polecam… 

Jednym z punktów programu wycieczki, była lekcja na temat 

odchodów zwierząt, przeżyłem lekki szok, kiedy nasza 

przewodniczka wyciągnęła eleganckie pudełeczka z odchodami… 

widok i zapach był powalający. To niesamowite, że na przykład po 

odchodach wilka można określić jego rolę i pozycję w stadzie. 

         
Szczęśliwa krowa.                              Urokliwa Biebrza. 

 

Mój wyjazd niedługo się kończył, a ja nadal nie spotkałem 

łosia…. Wybrałem się na spacer w jego poszukiwaniu, podziwiałem 

piękny zachód słońca. Czarna linia lasu odcinała się od porażającego,  

pomarańczowego nieba. Byłem zaopatrzony w lornetkę i aparat,           

bo wprost marzyłem o dokładnym obejrzeniu łosia. Spodziewałem 

się, że jeżeli w ogóle uda mi się zobaczyć łosia, to będzie on daleko 



 

 

ode mnie. Wypatrywałem go z nadzieją, aż wreszcie ujrzałem 

w trawie jakieś uszy ok. 15 metrów ode mnie. Chwilę się uszom 

przyglądałem, gdy niespodziewanie uszy podniosły się…. ujrzałem 

łosia w pięknym, zachodzącym słońcu. Byłem zachwycony. Łoś stał 

chwilę, a potem ruszył w moim kierunku, był coraz bliżej, jakby 

chciał wyjść na ścieżkę, na której stałem. Tuż przede mną 

zatrzymał się i zaczął pozować do zdjęć….   

 

Byłem najszczęśliwszym dzieckiem na ziemi. Widziałem łosia z tak 

bliska w pięknym, zachodzącym słońcu, robiłem mu zdjęcia 

i cieszyłem się coraz bardziej. Liczni ludzie, którzy także tędy 

przechodzili, zatrzymywali się i podziwiali łosia, który stał na 

wprost mnie.  

      
Mój przyjaciel łoś.           Płonące biebrzańskie niebo. 

 

Nad Biebrzą kryje się wiele ciekawostek przyrodniczych, 

zaś miłośnikom historii, którzy wybiorą się tutaj, polecam 

wycieczkę do Twierdzy Osowiec, gdzie mieści się baza wojskowa 

oraz interesujące muzeum.  

 

Długo nie zapomnę moich wakacji nad Biebrzą. Myślę, że 

wrócę tu jeszcze nie raz ….. 

    

 

      Autor opowiadania 

       Jakub Mazur Vb 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Książki z mojej półki... 

 

 

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna  
 
To pierwsza część serii przygodowych książek 

nawiązujących do mitologii greckiej. Głównym 

bohaterem jest syn Posejdona, heros Percy Jackson. 

Percy razem z Annabeth, córką Ateny i Groverem, 

przeżywają niezwykłe przygody. W części pierwszej 

(Złodziej Pioruna) herosi próbują odnaleźć piorun 

Zeusa, aby zapobiec III wojnie światowej. Król bogów 

(Zeus) oskarża Posejdona o kradzież Pioruna Piorunów 

(główny atrybut Zeusa), w związku z tym Percy i jego 

przyjaciele muszą odnaleźć zgubę. 

 

     Przygotowała Ula Bejda IVa 
 

Palcem po mapie i nie tylko… 

 

Rzym 

 
Rzym to piękne miasto, w którym możemy zwiedzić 

między innymi Koloseum - wielką arenę gladiatorów. 

Proponuję przespacerować się wąskimi uliczkami i zwrócić 

uwagę na różne zabytki, między innymi na Fontannę di 

Trevi oraz Panteon - jedyny obiekt starożytny, który nie 

został zmieniony przez człowieka i Plac Navona, na którym 

zjemy prawdziwą włoską pizzę. Warto obejrzeć Watykan, 

siedzibę Papieży. Tam zobaczymy Plac Świętego Piotra, 

Bazylikę i  słynne ze swoich długich schodów Muzeum 

Watykańskie.  

 

 
      Przygotował Jakub Mazur Vb 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmweb.pl%2Ffilm%2FPercy%2BJackson%2Bi%2BBogowie%2BOlimpijscy%253A%2BZ%25C5%2582odziej%2BPioruna-2010-453210&ei=uOPYUqO1CYOEtAbR44H4DA&usg=AFQjCNFlloNXP80gROpwb2--FRxydQU5sQ


 

 

 


