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Zapraszamy do współpracy. 
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

 

 

ŁUKASZ ZIELIŃSKI 
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
 
 

- Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole? 
- Od 5 lat. 
 
- Czy lubi Pan swoją pracę? 
- Lubię. 
 
- Gdyby mógł Pan zmienić zawód, to co chciałby Pan robić? 
- Na pewno byłoby to coś związanego ze sportem, na przykład 
mógłbym zostać trenerem. 
 
- Dlaczego wybrał Pan ten zawód? 
- Ponieważ mam kontakt z młodzieżą, jak również ze sportem. 
 
- Co podoba się Panu najbardziej w pracy? 
- Atmosfera. 
 

 

- Czego nie lubi Pan u uczniów? 
- Chamstwa. 
 
- Czy był Pan dobrym uczniem? 
- Tak. 
 
- Jaki przedmiot lubił Pan w szkole najbardziej? 

- Wychowanie fizyczne. 
 

- Jakie jest Pana hobby? 
- Oczywiście sport. 
 
- Gdyby to od Pana zależało, to co zmieniłby Pan w naszej 

szkole? 
- Zwiększyłbym ilość lekcji wf-u. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska Vc 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ALFIK HUMANISTYCZNY 2013 – wyniki 

 

 

Dnia 18 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Alfik Humanistyczny organizowany przez firmę edukacyjną 

Łowcy Talentów Jersz. W konkursie udział wzięło 47 uczniów z klas 

IV-VI. 

 

Najlepsze wyniki uzyskali:  

 z klas czwartych:  

 Anna Ostrowska – 89,50 % pkt - otrzymuje Dyplom 

Laureata i tygodniowy pobyt na Obozie Talentów 

w Serpelicach nad Bugiem z dopłatą 150 zł  

 Maksymilian Bednarek - 85% pkt - otrzymuje Dyplom 

Uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 

 z klas piątych:  

 Tola Gopsz – 86,33% pkt – otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 

 z klas szóstych:  

 Anna Kozera – 93,33% pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wyniku  

 Maria Pancewicz – 83,83% pkt - otrzymuje Dyplom 

Uznania za uzyskanie dobrego wyniku  

 Piotr Klukowski – 81,67% pkt – otrzymuje Dyplom 

Uznania za uzyskanie dobrego wyniku 

Gratulujemy! 
 



 

 

Niewidzialna Wystawa 

 

 

Dnia 19 marca 2014 r. wraz z naszą wychowawczynią panią 

Katarzyną Traczyk i panią pedagog Ewą Pius, ja i moja klasa Vc, 

pojechaliśmy do Galerii Handlowej Millennium Plaza 

na „Niewidzialną Wystawę”. Była to interaktywna wyprawa w świat 

CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI. Mieliśmy możliwość przetrwania 

w świecie pozbawionym wzroku, za pomocą którego odbieramy 

najwięcej informacji. 

 

Pierwszym etapem zwiedzania było oglądanie zabawek, maszyn do 

pisania oraz innych przedmiotów i sprzętów codziennego użytku 

przeznaczonych dla niewidomych i niedowidzących ludzi.  

Następnie podzielono nas na mniejsze, siedmioosobowe grupy 

i mogliśmy już rozpocząć naszą wędrówkę w ciemność. Towarzyszył 

nam w niej nasz przewodnik – niewidomy pan, który jak się szybko 

przekonaliśmy, w ekspresowym tempie zapamiętał nasze imiona i po 

kilku minutach był w stanie rozpoznać każdego z nas po głosie lub 

ubraniu.  

 

Pierwszym odwiedzonym przez nas pomieszczeniem był pokój, 

w którym, aby przejść do następnego, musieliśmy, używając tylko 

zmysłu dotyku i słuchu, odnaleźć kilka przedmiotów codziennego 

użytku, takich jak: okno, komputer, klawiatura, ubrania, talerze itp.  

Drugie pomieszczenie przedstawiało ulicę z samochodami, 

straganami, rowerami, płotami oraz znakami. Kolejne - leśniczówkę 

pełną skór, poroży oraz broni wiszącej na ścianie, następne zaś - 

las, w którym mieliśmy odnaleźć mostek.  

 

Dalszym etapem zwiedzania było muzeum i znajdujące się w nim 

różne dzieła sztuki, np: głowa sarny, psa. Ostatnim pomieszczeniem 

okazał się sklep. Musieliśmy tutaj rozpoznać różne, używane na co 

dzień monety. 

 

Kończąc, chciałbym dodać, że wycieczka była naprawdę ciekawa 

i bardzo udana. Warto było na nią pojechać i „na własne oczy”, 

chociaż w niewielkim stopniu przekonać się, jak widzą świat osoby 

niewidome. Podróż w świat ciemności była dla nas niezapomnianym 

i wspaniałym doświadczeniem.  

Polecam ją wszystkim, bo naprawdę WARTO! 

 
 
 

Przygotował Jakub Ciechomski Vc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENNIK  
         
 
 
     KWIATY – dostaniesz prezent 

  

   KREDKI – spełnią się Twoje marzenia  

 

     GITARA – nowa znajomość 

 

    KOC – choroba 

       JAJKO – zysk 

                                     
                                       
     Przygotowała Julia Piętowska IVb 

 
 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 Tato, jak to jest mieć 

najlepszego syna na świecie? 

 Nie wiem, zapytaj 

swojego dziadka. 

 

 Co zbudowali koreańscy pszczelarze? 

 Zbudowali SE UL! 

 
 
    Redakcja 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

ZUZANNA – pewna siebie, zna swoją wartość 

 

BLANKA – lubi pomagać innym, kochliwa 

 

LIDIA -  artystka, bardzo wrażliwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRYK – wysportowany, zawsze w ruchu 

 

KAMIL – zamknięty w sobie, kocha zwierzęta 

 

OSKAR – lubi czytać i leniuchować 

 
   

 Przygotowała Wiktoria Boczek Vc 



 

 

       

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

 

Kot syjamski pochodzi z dalekiego wschodu,  

a dokładnie z dawnego Syjamu, czyli z dzisiejszej 

Tajlandii. Charakterystyczne czarne ubarwienie 

występuje tylko na uszach, łapkach i ogonie. Koty 

te są bardzo inteligentne, dlatego szybko uczą się 

sztuczek.  
 

 

 
 
     Przygotował Filip Pawlikowski Vd 

 

 

 

SPORT... 

 

 

MISRZOSTWA ŚWIATA 

 

Od 7 do 9 marca odbywały się halowe lekkoatletyczne 

mistrzostwa świata w Sopocie w Ergo Arenie. 

Wystartowało 37 reprezentantów Polski, z czego 3 

zdobyło medale. 

- Kamila Lićwinko [skok wzwyż] 

- Adam Kszczot [bieg na 800 m] 

- Angelika Cichocka [bieg na 800 m] 

Marcin Lewandowski zajął 3 miejsce w biegu na 800 m, ale 

został zdyskwalifikowany za przekroczenie toru na 

ostatnim zakręcie przed metą.  

Najwięcej medali zdobyła reprezentacja USA. 

 
      Przygotował Filip Osadca Vc 



 

 

 ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W SOCZI 

 

 

Zimowe Igrzyska w Soczi skończyły się bardzo ciekawie. 

Polacy wywalczyli, aż cztery złote medale. Zaczął je 

zdobywać dla nas Kamil Stoch. Polski skoczek narciarski 

pokonał Petera Prevca. Następnie złoty medal dla Polski 

zdobyła Justyna Kowalczyk, biegaczka narciarska. Kolejny 

medal wywalczył łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka. Polak 

pokonał Koena Verweija o trzy tysięczne sekundy. Ostatni 

złoty medal zdobył po raz kolejny Kamil Stoch. Pokonał on 

Noriakiego Kasaiego. 

Nasze polskie panczenistki w biegu drużynowym zdobyły 

srebrne medale. To nie wszystko! Olimpiada dla naszych 

skończyła się zdobyciem brązowych medali przez polskich 

panczenistów.  

 

GRATULUJEMY!!! 

       Przygotował Filip Koza IVc 

 

Podróże ze smakiem…  

Muffinki owsiano - bananowe 

 

Składniki:                                           

  
 1,5 szklanki mąki pszennej                               

 1 szklanka płatków owsianych 

 1/3 szklanki cukru 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1/2 łyżeczki soli  

 1 jajko 

 3/4 szklanki mleka 

 1/3 szklanki oleju roślinnego 

 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 

 1 szklanka rozgniecionych bananów 

 

 



 

 

Sposób przygotowania: 
 Połączyć mąkę z płatkami owsianymi, cukrem, 

proszkiem do pieczenia, sodą i solą. 

 

 Wbić jajko do dużej miski i lekko roztrzepać. Dodać 

mleko, olej, wanilię i rozgniecione banany. Wszystko 

dokładnie wymieszać. Formę do 12 muffinów wyłożyć 

papierowymi foremkami. Wszystkie napełnić 

ciastem. 

 

 Piec w temperaturze 200°C od 18 do 20 minut. 
                        

 

       Smacznego! 
 

 
 
 
 
 

     Przygotowała Emilia Maroszek Vd 

 

 

 

 

Sałatka kokosowa 

 

Składniki: 

- 4 pomarańcze 

- 4 łyżki miodu 

- 20 dag wiórków kokosowych 

- mała główka sałaty lodowej 

 

 

Sposób wykonania: 

 

Obrane pomarańcze podzielić na ćwiartki. 

W rondelku rozgrzać miód. 

Ćwiartki pomarańczy zanurzyć w gorącym miodzie, 

obtaczać w wiórkach kokosowych, owijać listkami sałaty. 

 

                                                                

       SMACZNEGO:) 

 
    Przygotowała Weronika Zawitkowska IVc 



 

 

Cukinia z patelni grillowej 

 

- 1 cukinia 

- 2 łyżki oleju 

- 1 łyżka ziół prowansalskich 

- sól 

- pieprz 

 

 

Umytą cukinię pokroić w plastry, posmarować olejem 

wymieszanym z solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. 

Ułożyć na patelni grillowej i smażyć z obu stron na złoty 

kolor. 

 
 

 

Spaghetti z bazylią 

 

- 30 dag makaronu spaghetti 

- 1 łyżka drobno pokrojonej natki pietruszki 

- 1 łyżka drobno pokrojonej bazylii 

- 2 ząbki czosnku 

- 5 dag tartego żółtego sera 

- 1/2 szklanki oliwy z oliwek 

- sól 

- pieprz 

 

 

Wszystkie składniki wymieszać. 

Dodać do odcedzonego makaronu, wymieszać i podawać. 
SMACZNEGO!!! 

  

 

 Przygotowała Paulina Raszkowska IVc 



 

 

CZY WIESZ, ŻE... 

 

WIELKANOCNE  BABY, BABKI I BABECZKI 

 

Baba: tradycyjny świąteczny wypiek z ciasta 

drożdżowego mający kształt formy, w której 

został upieczony. 

 

Babka: może być drożdżowa, ale najczęściej 

babką nazywamy wypiek z ciasta ucieranego. 

 

Babeczki: małe smakowite ciasteczka z ciasta 

kruchego, pieczone w małych, kolorowych 

foremkach. Po upieczeniu i wyjęciu ich wnętrze 

napełnia się konfiturami.  

 

Prawdziwa drożdżowa baba pochodzi z kuchni 

polskiej, pieczono ją już w wieku XVII. 

 

     Przygotował Iwo Adamowicz Vc 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

Gimnastyka języka 

 
  SZCZENIAK 

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu 

klaszczą kleszcze na deszczu, 

szepcze szczygieł w szczelinie, 

szczeka szczeniak w Szczuczynie, 

piszczy pszczoła pod Pszczyną, 

świszcze świerszcz pod leszczyną,  

a trzy pliszki i liszka 

taszczą płaszcze w Szypliszkach.  

         Redakcja 



 

 

CIEKAWOSTKI 

 

Błogosławiony Jan Paweł II 

 

Karol Wojtyła (1920-2005) - pierwszy papież Polak, 

urodził się w Wadowicach. 

W czasie okupacji pracował jako robotnik 

w kamieniołomach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946. 

W 1958 został biskupem pomocniczym w Krakowie, w 1964 

arcybiskupem metropolitą krakowskim, w 1967 

kardynałem. Papieżem wybrany został w 1978 roku.  

Zmarł w 2005 roku. Beatyfikowany 1 maja 2011 roku. 

 
     Przygotował Iwo Adamowicz Vc 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 

Dla zdrowia 

 

Kochana Babciu, Kochany Dziadku! 

Chcieliśmy dać Wam bukiet kwiatków, 

A że jest zimowa pora, 

Więc kupimy kalafiora, 

Dwie cebule, pięć buraczków 

i do tego sześć kabaczków. 

Pyszny, zdrowy czosnek w główce, 

a szczypiorek jest w lodówce. 

Potem wszystkie te jarzynki 

skropimy sokiem z cytrynki. 

Pokroimy, doprawimy, 

w pięknej misce ułożymy. 

Pobiegniemy z tą sałatką 

dać buziaka Drogim Dziadkom. 

I będziemy Im życzyli, 

by nam w zdrowiu sto lat żyli. 
 
 
 

      Autor wiersza 
       Filip Pawlikowski Vd 



 

 

 

Wizyta u Dziadków    

 
Moi Dziadkowie są THE BEST !   

Babcia jest najlepsza! 

Dziś rozmawiam przez telefon z ukochaną mą Babeczką. 

Dziadzio duży brzuszek ma i się cieszy „ha ha ha”. 

Na niedziele potraw sto - ugotują razem to. 

Wnuki jedzą, serca cieszą. 

Potem kawka i herbatka - nieodgadnięta zagadka. 

Kalambury, chińczyk, karty, to są gierki na cukierki. 

Deszczu krople, smutno jest, już zegarek wybił sześć.  

To oznacza  

do widzenia, do domu od Dziadków wracać czas. 
 

 
 
 

      Autor wiersza 
       Kamila Białowąs IVc 

 
 

    Moi  Dziadkowie     

 

   Moi Dziadkowie są kochani,     

    na plac zabaw mnie zabrali -     

    z karuzelą, z huśtawkami                 

    i na lody mnie zabrali -         

    malinowe, kokosowe i miętooooowe...        

                       

     Babcia, Dziadek - moi mili,       

      za mną w ogień by wskoczyli.       

      Rano, wieczór, środa, piątek     

      na telefon się zjawiają      

      i kochają mnie bez piątek.       

          

      Babcia obiad mi gotuje,         

      rajtki, bluzki mi ceruje.     

      Dziadek woli inne sprawy,        



 

 

      zawsze chętny na wyprawy -   

      niekoniecznie na koniec świata      

      byle z wnuczką na kolanach.     

 

 
     Autor wiersza 

      Helena Kaźmierczak IVc 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

BABCIA i DZIADEK 

 

Kocham moją Babcię, która nosi kapcie. 

I spódnice w kratki oraz bluzki w kwiatki. 

Mój kochany Dziadek robi mi obiadek. 

Daje mi nagrody, za różne zawody. 

Rodzice mojej mamy i mojego taty  

Chodzą ze mną na jagody i kupują pyszne lody. 

Choć o tym nie wiecie, z nimi jest jak w bajce, 

najlepiej na świecie! 
 

 
 

 
 
     Autor wiersza 

      Anna Ostrowska IVb 



 

 

 

Wiersz dla moich Babć i Dziadków 

  

Dzisiaj Dzień Babci i Dziadka, 

a ja występuję z moim wierszem, 

bo wiem, że tym sprawię im przyjemność, 

bo znam moją Babcię i Dziadka. 

 

Mimo że śnieg za oknami 

i ferie zimowe tuż przed nami, 

my czekamy na wakacje 

i fajne atrakcje. 

 

Dziadek Tadek drewniany 

 arsenał nam zrobi,  

bo jest stolarzem 

i specjalistą od broni. 

 

Babcia Krysia na ryby mnie zabierze 

i wspólnie złapiemy karpie wielkie, 

a Dziadek Marek je 

z łusek obierze. 

 

Babcia Celinka nam  

biały barszczyk ugotuje, 

bo bardzo on 

mi smakuje.   
 

 
      Autor wiersza 

      Karol Słupecki IVc 

 

MOI DZIADKOWIE 

 

Mam najlepszych Dziadków na świecie, a wy nawet o tym 

nie wiecie. 

W nauce mi pomagają, o zdrowie moje dbają… 

Nie ma rzeczy, których oni by nie zrobili. 

Chociaż… nigdy się nie kłócili. 

Dziadek spaceruje i się gimnastykuje, bo lubi… 

Babcia zaś czyta często… gdy się nudzi. 

Dziadek z telewizora  prognozę pogody zapisuje,  

w ten babcia krzyczy 

-,,Franiu ścisz, bo zaraz zwariuję”. 

Ja z Dziadkiem przysłów łacińskich tajemnicę poznaję… 

„Verba volant, scripta manent” 

„Słowa ulatują, pisma pozostają”. 

 

 

      Autor wiersza 
      Maksymilian Bednarek IVc 



 

 

 
    Babcia 

 
Nasza Babcia jest kochana 

I uśmiecha ciągle się. 

Od rana do wieczora 

Ekstra humor ma. 

 

Babunia jest pracowita, 

Smakołyki piecze nam. 

Do kina chętnie pójdzie 

I w kręgle zagra, by radość sprawić nam. 

                                                            

Na głowie trochę siwych włosów ma. 

Na nosie okulary. 

Lubimy, kiedy czyta nam 

I razem z nami w piłkę gra. 

 

Gdy Babcia nam opowiada historie sprzed lat, 

Uważnie Jej słuchamy, 

Bo wiemy, że nauczyć chce nas, 

Jak w zgodzie i w miłości żyć. 

 
      Autor wiersza 

      Katarzyna Ambroziak Vb 
 

 

List do Babci i Dziadka 

 

 

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!  

Pewne jest, że w dzisiejszym świecie bez Was 

nie byłoby mnie świecie.  

Gdy Was widzę skaczę z radości, bo rozumiecie 

moje słabości.  

Gdy odjeżdżacie smutny jestem bardzo,  

bo bez Babci i Dziadka nie żyje się gładko.    

 

 
      Autor wiersza 

      Filip Koza IVc 
 



 

 

 
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 

Każdy z wnuków pamięta  

Bo chce, by buzia Dziadków w tym dniu była uśmiechnięta. 

Życzymy Wam, nasi kochani, 

Byście mogli być z nas dumni i nas dalej wspierali. 

Bo Babcia ciastem pachnącym i Dziadek z młotkiem 

na pomoc biegnący….. 

To skarb dla wnuka i wnuczki!!! 

Dlatego dziękujemy Wam za serce i miłość bezgraniczną,  

Bo wiadomo, że Babcia i Dziadek wybaczą nam wszystko! 
 

 
      Autor wiersza 

      Patryk Piątek IVb 

Szczęście  

 

Jakie to szczęście mieć Dziadków, 

jak wielkie, kiedy jest ich po dwoje. 

 

Babcia to uśmiech, ciepło i radość. 

Jeszcze, kiedy ma się Babcię, 

to jakoś łatwiej i milej. 

W kuchni pachnie niedzielnym rosołem  

i ciastem przy wspólnym stole.  

 

Dziadek wszystko potrafi,  

czasem myślę, że lepiej od taty,  

Dziadek siwe włosy ma,  

także mądrość wielką ma. 

 

Myślę, że szczęście to Dziadek i Babcia! 

 
      Autor wiersza 

      Mateusz Ruciński IVb 



 

 

 

Moi Dziadkowie 

 

Moi Dziadkowie są wspaniali 

na karuzelę mnie zabrali. 

Babcia gotuje pyszny ryż, 

ale się bardzo boi mysz. 

Dziadek cukierka zawsze da 

i na dodatek psa jeszcze ma. 

Moi Dziadkowie na bazarze warzywa sprzedają 

i dużo pieniążków zawsze mają, 

by kupić mi loda lub Coca - Colę, 

bym robiła później różne swawole. 

Babcia ceruje mi sukienki 

i robi jeszcze sweterek miękki. 

Dziadek... on to ma wizję, 

czasem ogląda telewizję. 

Kocham ich, no i co, 

bo moi Dziadkowie są na sto! 

 

 
      Autor wiersza 

      Weronika Zawitkowska IVc 
 
 

BABCIA I DZIADEK 

 

Babcię to mam wyjątkową 

Szczodrą, miłą, całkiem zdrową. 

Bywa, że mamę mi zastępuje 

Zajmuje się mną i mi gotuje. 

Jak nikt na świecie pyszną ma kuchnię, 

A ogród taki, że z dumy puchnę. 

Kocham ją bardzo, 

Cenię, szanuję, 

Fajnego wnuka jej gratuluję! 

Mój Dziadek to dziwny przypadek. 

Bez przerwy do pracy się rwie, 

Cieszy się jeszcze młodzieńczym wigorem, 

Jest dla nas wszystkich najlepszym wzorem. 

Wszystko naprawi, wszystko poprawi, 

Nigdy nie robi nic na złość. 

Zawsze pomoże, jak tylko może, 

Dlatego równy z niego gość! 

Życzę dużo mu radości, szczęściem wypełnionych chwil, 

A do pracy – dużo sił. 

 

 
      Autor wiersza 

      Tomasz Wiśniewski IVb 



 

 

BABCIA  

 
Babcia odwiedziła lotnisko,  

by polecieć do San Francisco.  

Chociaż daleko, kupię sobie zsiadłe mleko ani tańsze, ani 

droższe, ja zapłacę same grosze.  

Poleciała, doleciała, całą drogę przespała.  

Odwiedziła różne miasta i kupiła dużo ciasta.  

W sklepie kolejka ogromna była, więc mleka nie kupiła. 

„Dobrze, że tam poleciałam,  
bo Dziadziusia tam poznałam.” 
 
 
      Autor wiersza 

      Pola Krężlewicz IVb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JULIA 

 

 

 

Przed wielu laty w dalekiej krainie, która do dzisiaj 

ze swej piękności słynie, baśń ta się toczy. Czytajcie ją 

uważnie - wówczas na jej końcu nic was nie zaskoczy. 

 

W małej wiosce niedaleko Krakowa, stał młyn, nad 

rzeką Wisłą. Codziennie od rana ustawiały się tam 

drabiniaste wozy ze zbożem, a odjeżdżały z workami 

wypełnionymi mąką. 

  Mimo że los sprzyjał młynarzowi, obdarzył go 

dobrobytem, żoną oraz pięciorgiem dzieci, nie był on 

dobrym człowiekiem. Często miał zły humor i nie cieszył 

się sympatią sąsiadów. Niemal codziennie słychać było 

dobiegające z młyna krzyki i wyzwiska. Często widziano 

tam dziewczynkę traktowaną gorzej niż służącą, 

pracującą ponad swoje siły od rana do wieczora. 

- Julka sprzątaj szybciej! Nie wiesz, że w domu już czeka 

na ciebie moja żona, bo kolację trzeba przygotować!  

Na te słowa dziewczynka pochylała głowę jeszcze niżej 

i zaczynała pracować szybciej.  



 

 

Od bardzo dawna każdy jej dzień wyglądał tak samo. 

Znalazła się ona w rodzinie młynarza, ponieważ była 

sierotą i nie miała nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować. 

Mimo że grzeczna i dobra, to zawsze była poniżana 

i wyśmiewana przez dzieci młynarza.  Śmiały się one 

z piegów na jej nosie, krótkich, rudych włosów i niskiego 

wzrostu. Uważały, że jest niezdarna, niczego nie potrafi 

i bardzo wolno pracuje. Po prostu – takie brzydkie 

kaczątko. 

Jedynie w najmłodszej Małgosi znalazła przyjaciółkę. To 

ona była przy niej w trudnych chwilach i starała się jej 

pomagać we wszystkim. To dzięki niej czasami 

w błękitnych oczach Julki pojawiały się wesołe błyski. 

 

Smutny los dziewczynki miał się odmienić podczas 

magicznego, wigilijnego wieczora. 

 Mama poleciła wówczas dzieciom założyć odświętne 

stroje. Dla córek przygotowała spódnice haftowane 

w kwiaty, białe fartuszki, gorsety ozdobione kolorowymi 

wstążkami i korale na szyję. Synowie założyli brązowe 

sukmany, białe spodnie z samodziału ozdobione pasem. 

Pięknie ozdobiony stół, przykryty białym obrusem, 

zastawiono 12 potrawami. Nie zabrało klusek z makiem, 

ryb, pierogów z grzybami i pierników.  

Zgodnie z tradycją pozostawiono również wolne nakrycie 

dla niespodziewanego gościa. Nikt jeszcze z niego nie 

skorzystał, aż do tego wieczora. Gdy rozległo się pukanie, 

wszyscy nagle umilkli, a żona młynarza zawołała do Julki: 

„Dziewczyno otwórz szybko drzwi”.  

Na progu, wspierając się na kiju, stała ubogo ubrana 

staruszka. 

Gospodarze nie byli zachwyceni takim gościem. Młynarz 

krzyknął do Julki: „Po co ją tu wpuściłaś?” 

- Ależ Panie młynarzu, gość jest przemarznięty i na pewno 

głodny – próbowała się tłumaczyć dziewczynka.  

 

Poparła ją Małgosia prosząc: „Ojcze zgódź się. Ona 

potrzebuje pomocy, a my mamy wolne miejsce przy stole”. 

 

Gdy nieznajoma już się rozgościła, zwróciła uwagę na 

stojącą obok samotną Julkę. 

- Kim jesteś moje dziecko i dlaczego nie usiądziesz z nami 

przy stole? – zapytała. 

- Jestem sierotą. Zostałam przygarnięta przez dobrego 

młynarza i jego rodzinę. Pochodzę z Mazowsza, 

a dzisiejszy wieczór przypomniał mi szczęśliwe Wigilie 

spędzane z rodzicami. Wtedy mama zawsze ubierała mnie 

w białą koszulę, spódnicę w podłużne, różnokolorowe pasy, 



 

 

włosy zaplatała w warkocz i chowała pod białą chusteczkę – 

powiedziała Julka. 

Opowiadanie dziewczynki znudziło wszystkich 

domowników, oprócz Małgosi, która słuchała go 

z zachwytem. 

O północy, gdy wszyscy poszli do kościoła na 

Pasterkę, do kuchni, gdzie siedziała samotna Julka, weszła 

nieznajoma i powiedziała: 

- Moje dziecko, widzę jak trudne masz życie. Nie wierz 

w to, co ci mówią, że jesteś brzydka i niezdarna. Nie 

jesteś brzydkim kaczątkiem. Jeśli pojedziesz ze mną, 

twoje życie się odmieni. 

- Ale ja nie chcę zostawiać Małgosi, mojej jedynej 

przyjaciółki! – zawołała Julka. 

- Nie martw się. Na pewno się jeszcze zobaczycie! – 

odpowiedziała staruszka. 

Kiedy domownicy wrócili do domu i nie zastali Julki, 

trochę się zdziwili, ale tylko Małgosia poczuła ucisk 

w sercu.  

- Dlaczego odeszła, przecież wiedziała, że ją kocham 

i będę bardzo tęsknić? – pytała samą siebie.  

Nie wiedziała, że przyjaciółce również jest smutno 

z powodu rozstania. 

 

 

Minęło kilka lat. W dniu 15 urodzin Julii staruszka, 

która się nią zaopiekowała i wychowała, jak własną córkę, 

podarowała jej dwa pudełka. 

Zaciekawiona dziewczynka spytała: „Co jest w środku?” 

- Zobacz przecież to twój prezent! - usłyszała.  

Szczęśliwa otworzyła najpierw większą paczkę. 

 W środku leżała piękna sukienka, buciki i korale – 

tradycyjny mazowiecki strój. Zadowolona uściskała 

kobietę z całych sił. 

- Nie chcesz otworzyć tego małego pudełeczka? 

- Ależ tak! Jestem bardzo ciekawa, co w nim znajdę. 

Znalazła pięknie rzeźbione, kryształowe lusterko. Gdy się 

w nim przejrzała, zobaczyła śliczną dziewczynę 

z wesołymi, niebieskimi oczami, długimi, lśniącymi, rudymi 

włosami. Nawet piegi na jej nosie wydawały się prawie 

niewidoczne. Pomyślała, że wygląda naprawdę pięknie. 

- Teraz możemy wyruszyć do Małgosi! – zaproponowała jej 

opiekunka. 

Tym razem Julia rozpłakała się z radości. 

- Dziękuję bardzo! Myślałam, że nigdy już jej nie zobaczę! 

– zawołała. 

- Przecież ci to obiecałam! – odparła staruszka i wyruszyły 

w podróż. 

 



 

 

We młynie nikt nie rozpoznał w tej pięknej 

dziewczynie dawnej służącej. Rozświetlała ją nie tylko 

uroda, ale też wewnętrzna dobroć i radość ze spotkania 

z ukochaną przyjaciółką. I tylko młynarz pokiwał głową 

i pomyślał: „Piękny łabędź wyrósł z tego brzydkiego 

kaczątka”. 

 

Dobrze się kończy ta baśń kochani, a morał z niej 

streszczę słowami: Uroda jest ważna, lecz przeminąć 

może, a dobre serce nam zawsze pomoże. 

 

  

 

 
      Autor opowiadania 

Monika Klimkiewicz VIb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki... 

 

     Ania z Zielonego Wzgórza 

 

„Ania z Zielonego Wzgórza” to książka obyczajowa. 

Opowiada ona o dziewczynce imieniem Ania. To sierota, 

która na skutek pomyłki trafiła do Maryli i Mateusza 

Cuthbertów. Na szczęście dorosłym (Mateuszowi i Maryli) 

spodobała się żywa i marzycielska natura Ani. Bardzo 

szczęśliwa dziewczynka zamieszkała w Avonlea. Chodziła 

do tamtejszej szkoły  ucząc się pilnie, nie dziwne więc, że 

szybko została prymusem klasy. Rywalizując z Gilbertem 

Blythem, Ania zdobywała coraz lepsze oceny.  

Jak potoczą się jej dalsze losy? Dowiecie się tego 

czytając książkę L. M. Montgomery pod tytułem „Ania 

z Zielonego Wzgórza”. POLECAM!!! 
 

 

     Przygotowała Ula Bejda IVa



 

 

 


