
 
 

GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW SZKÓŁ ECDiE WE WROCŁAWIU 
 

                                                                                            Nr 3 - WIOSNA 2012 

     Drodzy Czytelnicy! 
 

          
Witamy prawie wiosennie! Energicznie spychamy w niepamięć szarą breję 

zalegającą jeszcze niedawno na chodnikach oraz temperatury na granicy dwudziestu stopni 
poniżej zera. Chowamy głęboko do szafy zimowe kurtki, ciepłe szaliki i wełniane czapki, bo 
oto w najbliższym tygodniu czeka nas początek astronomicznej wiosny!!! 

Mamy nadzieję, że wiosenna energia połączona z pierwszymi promieniami 
nieśmiałego jeszcze słońca doda nam wszystkim siły i ożywi optymizm na kolejne tygodnie 
szkolnych obowiązków! Wielkie egzaminacyjne wyzwania dla szóstoklasistów, 
gimnazjalistów i maturzystów rysują się już na wiosennym horyzoncie, więc – głęboki 
oddech i śmiało ku nowym perspektywom! Mocno trzymamy kciuki i życzymy Wam 
przysłowiowego połamania piór!!! 
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Z nową, prawie wiosenną energią i zachęcającymi perspektywami 
dotyczącymi upragnionych, bo wyższych niż zero stopni temperatur, spotykamy się 
po raz trzeci w tym roku szkolnym. Ferie zimowe jak zwykle były zbyt krótkie; 
zwłaszcza dla tych z nas, którzy spędzili je w zachwycających miejscach i we 
wspaniałym towarzystwie sprawdzonych Przyjaciół… I znów szkoła, nauka, 
sprawdziany i zadania domowe w najlepsze! Drugi semestr, choć zdecydowanie 
dłuższy, zbliża nas jednak ku radosnej perspektywie słonecznych, letnich dni, na 
które jak co roku czekam z wielką niecierpliwością!  
          Radość zimowego odpoczynku została jednak przerwana jakże smutnymi 
wiadomościami napływającymi z Krakowa – oto pożegnaliśmy Mistrzynię słowa 
poetyckiego i naszą wspaniałą noblistkę – Wisławę Szymborską…Dla mnie, jako 
humanistki, to przede wszystkim wielka strata zawodowa i emocjonalna.            
          Poezja Szymborskiej towarzyszyła mi zarówno przez całe studia, jak i na 
każdym etapie pracy zawodowej. Genialnie wyrazista i konkretna, a przy tym 
oszczędna i zawsze aktualna, bo przecież dotykająca wszystkich problemów                        
i emocji doświadczanych przez nas w codziennym życiu. No i sama Mistrzyni – 
życzliwa, uśmiechnięta i jakże skromna; Mentorka, Przewodniczka po poetyckich 
labiryntach, literacki Autorytet…  

Cóż, nic już nie będzie takie, jak dotychczas – poezja polska poniosła 
ogromną stratę... Zawsze, gdy odchodzi Ktoś Bliski, boleśnie neguję powiedzenie 
głoszące, że: „Nie ma ludzi niezastąpionych”; otóż SĄ…  

Nawet sam Andrzej Gołota, poruszony śmiercią poetki, napisał dla Niej 
wiersz pożegnalny… Z mistrzem ringu z samego założenia się wprawdzie nie 
dyskutuje, pozwolę sobie jednak zacytować ostatni wers jego utworu, z którym                  
w pełni się zgadzam: „(…) Pozostaną wiersze. Dziękuję, to za mało…” 

I właśnie na tej wdzięczności oraz ogromnym szacunku dla genialnego ze 
wszech miar dorobku poetyckiego Szymborskiej dziś zakończę moje rozważania.                                                                                                                

 
 

 
 
                                                                                    Redaktor Naczelna 
                                                                                mgr Katarzyna Sąsiada 

 



 

                 
 

 

Studniówka 2012 

W sobotę 4 lutego 2012 roku odbyła się w szkołach  ECDiE Studniówka.                     
W pięknie udekorowanej stołówce spotkali się przyszli maturzyści, nauczyciele, 
rodzice i zaproszeni na tą uroczystość wychowawcy internatu oraz goście. 
Studniówka zaczęła się o godz. 20.00 tradycyjnym polonezem, który z młodzieżą 
przygotowali nauczyciele - Pani Krystyna Grygowicz i Pan Dariusz Gaworski. 
Wszystkich uczestników i gości przywitali konferansjerzy; uczennica klasy 
3LO-Magdalena Jóźwin i uczeń klasy 4TE- Mariusz Świnkowski, którzy 
poprosili honorowych gości o krotką refleksję na temat studniówki. 

                           

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ks. Robert Sitarek, życząc młodzieży 
przyszłości pomyślnej i szczęśliwej. Potem przemawiała Pani Dyrektor Stefania 
Goździk. Następnie przedstawiciele klas wręczyli wszystkim przedstawicielom 
Grona pedagogicznego upominki – pięknie ozdobione i smakowite ananasy. Po 
wręczeniu upominków rozpoczęła się część artystyczna. Najpierw swój program 
zaprezentowała klasa 3LO pod opieką Pani Agnieszki Kwiatkowskiej, a potem 
obejrzeliśmy skecze kabaretowe w wykonaniu uczniów kl. 4 TE oraz gościa 



specjalnego - Pana Adama Świdra, który zaprezentował się w programie                       
wyreżyserowanym przez Panią Magdalenę Nasiek. 

                            

Po programie artystycznym konferansjerzy zaprosili wszystkich do 
wspólnej zabawy. Tańce zaczęły się dość szybko, a młodzież chętnie ruszyła na 
parkiet. W trakcie zabawy odbywały się także liczne konkursy, które prowadziły 
Pani Magdalena Nasiek i Pani Magdalena Czechowicz. Jednak najważniejszym 
konkursem studniówki był konkurs na Króla i Królową Balu. Bezkonkurencyjnie 
zaszczytne tytuły zdobyli w tym roku Renata Rohner i Tomasz Żukowski.  

Przez całą noc towarzyszył nam z aparatem fotograficznym Pan Andrzej 
Kaczmarek, który cierpliwie uwieczniał naszą wspaniałą zabawę. Młodzież 
prezentowała się świetnie - dziewczęta miały piękne kreacje, a chłopcy zadali 
szyku w eleganckich garniturach. Oryginalnym strojem wyróżniała się nasza 
koleżanka - Anna Szeliga, która zaprezentowała tradycyjny, góralski strój 
ludowy. Zabawa trwała do białego rana i wszyscy zastanawiali się, jaka będzie 
studniówka za rok… 
 
                                                                                                   Tomasz Żukowski 

 

                                      



                                    

Spotkanie Wigilijne ze wspólnym kolędowaniem  

w naszym Centrum 
 

 Spotkanie Wigilijne odbyło się 19.12.2011r. 

w naszej szkolnej auli. Poprowadził je Mariusz 

Świnkowski wraz z młodszą koleżanką Ewą Zając. 

Podczas spotkania na fortepianie akompaniował pan 

Aleksander Piechaczek wraz z wolontariuszką 

Barbarą Matt. Spotkanie wzbogacił swoim słowem 

Biskup Ryszard Bogusz oraz pani Dyrektor Stefania 

Goździk. W programie również zaśpiewał Szkolny 

Zespół Kameralny z akompaniamentem pana 

Piechaczka. Wystąpiła ponadto młodzież z jasełkami 

„Betlejem Polskie” według Lucjana Rydla pod kierownictwem Marzeny Podrazy                              

i Magdaleny Nasiek. Swój niecodzienny występ mieli również uczniowie klas 4-6 pod 

kierownictwem pani Ilony Kaczmarek oraz  najmłodsze dzieci z klas 1-3 pod kierownictwem 

pani Violetty Kwiatkowskiej, które zaśpiewały kolędy w języku niemieckim. Wystąpił 

również uczeń klasy 5 - Filip Roczyński - laureat Międzyszkolnego Konkursu Kolędy 

Niemieckojęzycznej oraz zespół klas 1 i 3 pod kierownictwem muzycznym pani Anity Sowy. 

Całość spotkania  uświetnił organowy występ Michała Kaczmarka z klasy I Introligatorskiej. 

Na koniec spotkania uczennice Klaudia Miś i Joanna Broszko złożyły życzenia 

wszystkim zebranym w imieniu społeczności uczniowskiej. Spotkanie przebiegło w radosnej                                     

i świątecznej atmosferze.  

Tuż obok trwał kiermasz prac wykonywanych przez naszych uczniów - tych 

mniejszych i większych. Prace wystawili między innymi Kuźnia: wystawa ceramiki; 

warsztaty introligatorskie z pięknymi własnoręcznie wykonanymi notesami, zeszytami, 

teczkami i ręcznie zdobionymi papierami; Klub Odkrywców z wystawą aniołków, świec, 

kartek świątecznych oraz Samorząd szkolny z kiermaszem świec „Wigilijna Pomoc 

Dzieciom”. Po spotkaniu w auli odbyło się przyjęcie przedświąteczne w Niepublicznym 

Ośrodku Szkolno Wychowawczym, podczas którego uczennice Wrocławskiej Szkoły 

Muzycznej zagrały piękne kolędy. 

 

                                                                         Dorota Brożek 



 

Jasełka Betlejem Polskie według Lucjana Rydla 

 

 Jedną z ważniejszych części programu Spotkania Wigilijnego było zaprezentowane 

przez uczniów naszych szkół przedstawienie jasełkowe „Betlejem Polskie” według Lucjana 

Rydla pod kierownictwem Marzeny Podrazy i Magdaleny Nasiek.  

Sztuka Rydla napisana i wystawiana została po raz pierwszy w 1904 roku. Choć minęło już 

tyle lat od premiery, to jednak nie traci ona na aktualności, ponieważ misterium o narodzeniu 

Chrystusa  do dziś  jest przeżywane i chętnie oglądane na nowo. 

Wspaniała gra  trzynastu aktorów 

(uczniów naszych szkół) sprawiła, że cała 

widownia myślami przeniosła się do pałacu 

Heroda w Jerozolimie, gdzie odbywał się sąd 

nad Herodem za jego zbrodnie i szatańskie 

konszachty oraz walka diabła i śmierci o jego 

duszę, a także potępienie ze strony matek za 

rzeź niewiniątek. Na końcu śmierć 

sprawiedliwie dopada króla – tyrana i wraz                

z diabłem zabrała go do otchłani za zbrodnie, 

których się dopuścił na niewinnych narodzonych dzieciach.  

Jasełka Rydla wyróżniają się elementami ludowej wiary w narodzenie Chrystusa. 

Każda postać symbolicznie reprezentuje swoją warstwę np. żyd, arcykapłan itd. Nawiązanie 

do ludowości  uczyniło sztukę bardziej zrozumiałą. Towarzysząca w sztuce wspaniała 

muzyka, która była tłem do poszczególnych scen, miała rodowód etnograficzny                  

Np. muzyka ludowa żydowska zespołu Solomon (Sol) Kerzner, elementy muzyki Mozarta 

requiem exsultate i podkład z muzyką współczesną do kolęd: Bóg się rodzi, Pójdźmy 

wszyscy do stajenki oraz kolęda Wśród nocnej ciszy w wykonaniu Studnio Buffo & dzieci. 

 

W jasełkach wystąpili: 

 

Herod - Katarzyna Baka  Klasa II ULO a 

Śmierć - Natalia Bogacz  Klasa III GI 

Diabeł - Kinga Morawska  Klasa III GI 

Arcykapłan - Mateusz Zdanowicz Klasa III GI 

Anioł I - Wirginia Kieliba  Klasa II GI 

Anioł II - Natalia Śląszkiewicz Klasa III ZSZ INTROLOGATORSKA 



Żyd - Krzysztof Suchoń  Klasa I ZSZ INTROLOGATORSKA 

Żołnierz - Hubert Imbór  Klasa II ZSZ KRAWIECKA 

Matka I - Agnieszka Kuźmińska Klasa I ULO b 

Matka II - Weronika Mikołajczak Klasa II ZSZ INTROLOGATORSKA 

Matka III - Caroline Gierczak Klasa III ZSZ INTROLOGATORSKA 

Matka IV - Ewa Buczakowska Klasa III ZSZ INTROLOGATORSKA 

Matka V - Justyna Dąbrowska Klasa II ZSZ INTROLOGATORSKA 

 

 

                                                    

                                                                                                                Marzena Podraza 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OKIEM  

UCZNIÓW… 
 

 

Dnia 25.02.1012 r. – w piękną, słoneczną sobotę w szkołach ECDiE 

zorganizowany został Dzień Otwartych Drzwi. Trwał on w godz.10.00-13.30.                    

W tym czasie do naszych szkół przybyło bardzo wiele osób zainteresowanych 

kształceniem w tej placówce. Wielu uczniów oglądało nie tylko sale lekcyjne                

w budynku A, ale także warsztaty krawieckie i introligatorskie. Przyszli 

uczniowie, a obecnie zainteresowani nauką w Centrum kandydaci, zadawali 

wiele pytań, które miały rozwiać Ich ostatnie wątpliwości.  

Tego samego dnia w  sali gimnastycznej odbył turniej pingpongowy, 

który znacznie wzbogacił program dnia. Ten dzień spędziłam ciekawie, gdyż 

wraz z  koleżanką oprowadzałyśmy  ucznia, który był zainteresowany nauką                    

w ZSZ. Inni uczniowie naszej szkoły pokazywali wszystkim zainteresowanym 

internat, w którym być może przyszli uczniowie zamieszkają już we wrześniu. 

  
                                                                                                             Agnieszka Kuźmińska 

 

 

 

W zimową sobotę -  10 grudnia odbyły się w naszym Centrum zawody                  

w podnoszeniu ciężarów z okazji Mikołajek. Rodzice zaraz po zebraniu zmierzali 

więc ku sali gimnastycznej, gdzie czekał na nich i na uczniów Mikołaj. Wraz                         

z elfami rozdawał on cukierki i wspierał dobrym słowem. W sali gimnastycznej 

panowała świąteczna atmosfera. Swą obecnością zaszczycił nas sam Ksiądz Biskup 

Ryszard Bogusz. Rywalizacja zawodników była bardzo zacięta, a ich trud 

nagrodzono specjalnie przygotowanymi na tę okazję prezentami. Kolejną 

niespodzianką dla naszych zawodników były niecodzienne prezenty, które dostali 

najwytrwalsi ciężarowcy. Otrzymali oni laptopy, które zapewne bardzo im się 

przydadzą. 

        Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy :)  

 

                                                                                          Michał Salamon            

  

 



 

 
 

 

 

KONCERT  ,,Hard as a ROCK” POŚWIĘCONY  

ARMII KRAJOWEJ 

 

 
 

         Siedemdziesiąt lat temu generał Władysław 

Sikorski powołał Armię Krajową. W rocznicę tego 

wydarzenia odbywa się w naszym kraju i mieście wiele 

rozmaitych uroczystości upamiętniających to ważne 

wydarzenie. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we 

Wrocławiu zorganizował konkurs na utwór 

upamiętniający bohaterską postawę polskich żołnierzy 

Armii Krajowej.  

 

        Dnia 12. lutego w Teatrze Lalek odbył się ten właśnie konkurs. Oprócz 

ciekawych występów wokalnych na widzów i słuchaczy czekała dodatkowa 

atrakcja, gdyż jeden z laureatów opowiedział licznie zgromadzonej publiczności 

historię swojego wuja - żołnierza AK Stanisława Stefańskiego ps Sowa, który 

działał na terenach powiatu szydłowieckiego (obecnie woj. Mazowieckie). 

Historia ta stanowiła jednocześnie inspirację do napisania wyróżnionego 

utworu. 

 

Prezentowane utwory opowiadały o bohaterstwie i poświęceniu ludzi, którzy 

dzielnie bronili Ojczyzny. Na tych terenach działali wówczas tacy żołnierze AK 

jak: major Henryk Dobrzański ps Hubal, generał Antoni Heda ps Szary, 

Stanisław Stupłatowicz ps Sat-Okh (był to prawdziwy Indianin), porucznik 

Aleksander Młyński ps Drągal oraz  inni żołnierze AK.  

 

Jest to historia, która  powinna zainteresować wszystkich młodych ludzi, 

gdyż męstwo walczących żołnierzy jest godne upamiętnienia. Także i ja 

wysłuchałam prezentowanych wówczas utworów oraz opowieści o bohaterskich 

czynach członków AK z wielką uwagą i zaciekawieniem. 

 

 

 
                                                                                                                        Caroline Gierczak 
 
 



                                        

 

 
 Grecja - kraina 

słońca i mitycznych 

bogów… 
 
 

 
Kreta - największa grecka wyspa na Morzu Śródziemnym jest miejscem 

licznie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Dla mnie jest to miejsce 

szczególnie ciekawe i piękne, kojarzące się z wakacyjnymi przeżyciami 

dziewięcioletniego dziecka.  

Niezapomniane wrażenie zostawia grecki wieczór, przy dobrej muzyce, 

pysznym jedzeniu i artystycznych występach. Oczywiście jest okazja zobaczenia 

i nauczenia się Zorby - legendarnego tańca, który jest symbolem tego kraju.  

W tym urokliwym kraju można zaobserwować inne życie: tutaj nikt się 

nigdzie nie śpieszy. Grecy są przyjaźni i życzliwi turystom. Można się z nimi 

porozumieć we wszystkich językach świata.  

Kamieniste plaże nie są zbyt wygodne dla turystów, ale za to ciepła i czysta 

woda rekompensuje tą niedogodność. Grecja jest  miejscem narodzin filozofii, 

dramatu, igrzysk i cywilizacji.                                                                                                                          

 Miasta greckie zachowały wiele pamiątek kulturowych i zabytków jeszcze 

ze starożytności. Dla szukających rozrywki starszych i młodszych jest tam cały 

szereg atrakcji np.: dyskoteka, na  której ludzie bawili się i tańczyli w gęstej                   

i pachnącej pianie. 

 Zachęcam wszystkich do niezapomnianej podróży w jeden                                       

z najpiękniejszych rejonów świata. Każdy, kto raz doświadczy wspaniałej kultury 

tego kraju i zobaczy jego piękne zabytki, na pewno będzie chciał tu wrócić. 

                                                      

                                       Ania Frąckiewicz kl. 5 PNSP 



 

   
               

 
         Gościem wiosennego numeru jest  

Pani Katarzyna Rejman – nauczyciel matematyki w szkołach ECDiE 

 
1. Czym zajmuje się Zespół Matematyczno - Przyrodniczy w szkołach ECDiE? 
Na początku roku szkolnego ustalamy, co będziemy robić w ciągu danego roku 
szkolnego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i staramy się 
zrealizować ten plan  W szczególności analizujemy wyniki egzaminów (zarówno 
gimnazjalnych, jak i maturalnych). Dzięki tym analizom wiemy, na co należy zwrócić 
większą uwagę ucząc następne klasy. 
 
 
2. Co należy do Pani obowiązków jako przewodniczącej tego zespołu? 
W porozumieniu z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu mat. - przyr. układam 
plan pracy zespołu, a na koniec każdego półrocza piszę sprawozdanie z prac zespołu. 
W razie potrzeby zwołuję zebrania zespołu. 
 
 
3. Jakie umiejętności rozwijają uczniowie na piątkowym Kółku matematycznym 
w PNSP? 
Na kółku matematycznym często rozwiązujemy zadania nietypowe. Czasami są to 
zadania logiczne, rozwijające logiczne myślenie, tak potrzebne w dzisiejszym świecie. 
Czasami są to zadania przygotowujące do konkursów, czasami rozwijające wyobraźnię 
przestrzenną. Często są to zadania, ciekawostki, gry, które mają pokazać, że 
matematyka nie musi być i nie jest nudna, że można się nią bawić  
 
 
4. Co mogłaby Pani poradzić wszystkim uczniom, którzy mają kłopoty 
z matematyką i jej nie lubią? 
Podstawową sprawą jest to, że matematyki nie należy się bać. Nie jest ona łatwa, ale to 
nie oznacza, że nie można się jej nauczyć. Przynajmniej wymaganego minimum.  
A jak polubić matematykę? Poprzez zabawę. Można znaleźć wiele gier, zabaw, które 
uczą nas podstaw matematyki (kiedyś tego nie było lub nie były one tak łatwo dostępne) 
oraz pokazują, że czasami odrobina wysiłku się opłaca. Czasami jednak jest tak, że 
nasze ograniczenia nie pozwalają na pogłębianie wiedzy matematycznej. Wtedy nie 
należy się zrażać i dalej próbować. 
 
 



 
5. Czy w bieżącym roku szkolnym odbędą się jeszcze jakieś konkursy 
matematyczne w PNSP i czy jest Pani zadowolona z wyników dotychczasowych 
konkursów? 
Na pewno. W najbliższym czasie, bo już 15. marca, odbędzie się jeden 
z najważniejszych dla mnie konkursów, czyli “Kangur”. Czy oprócz Kangura jeszcze coś 
będzie? Trudno powiedzieć, czas pokaże. Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden 
w ramach projektu „Matematyka innego wymiaru”, ale terminu jeszcze nie znamy. 
Jeśli zaś chodzi o wyniki, to jestem z nich bardzo zadowolona. Jest wielu uczniów, którzy 
regularnie są w czołówce, ale jest też wielu, którzy z roku na rok są coraz lepsi.  
Chyba najbardziej jestem zadowolona z ostatnich wyników konkursu „Alfik 
matematyczny”, w którym dwóch uczniów z klasy V było ex aequo na 1. miejscu w kraju. 
 
 
6. Z czym w matematyce Pani zdaniem uczniowie mają obecnie najwięcej 
kłopotów? 
Często uczniowie z GI mają duże braki po szkole podstawowej (szczególnie z zakresu 
ułamków, które spędzają sen z powiek niejednemu uczniowi). Ale ogólnie największą 
trudność stanowi wykorzystanie wiedzy w praktyce, czyli rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

 
Dziękujemy za rozmowę! 
 
Maja Weimann, Wiktoria Hanczewska  
                   kl. 6 PNSP 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                 
 

 

Biała Szkoła 2012  

 
Tegoroczna Biała Szkoła odbyła się w Bolesławowie, niedaleko Stronia  

Śląskiego i trwała od poniedziałku do piątku w dniach                          6-
10.02.2012r. Nocowaliśmy w pensjonacie „Twój Sukces”. Podczas tego pobytu 
integrowały się klasy 1-5. Dla nas, piątoklasistów to już ostatni raz, dla 
drugoklasistów – standard, natomiast dla pierwszoklasistów zupełna nowośd. 



Wyjazd przebiegł niezwykle szybko               i atrakcyjnie, to zasługa głównie 
sprawnej organizacji, atmosfery oraz chęci (bądź niechęci co niektórych…).  

         Nie przerażał nas trzaskający mróz, dochodziło nawet do minus 20 stopni 
Celsjusza.  Nie zwracaliśmy na to uwagi i dwa razy dziennie                 w dobrych 
humorach wyruszaliśmy na stok. Nasze jazdy dozorowali czterej sympatyczni   
instruktorzy. Stok był łagodny, ale nie wszystkim udawało się bezkolizyjnie 
zjechad na dół. Nawet bardziej doświadczeni narciarze nie radzili sobie z 
nielicznymi, ale dużymi „hopkami”. Każdego dnia musieliśmy także przebyd 
ścieżkę dydaktyczną. Zmagaliśmy się                          z zadaniami językowymi, 
matematycznymi i historycznymi.  

Atmosfera była niepowtarzalna i wyjątkowa. Obyło się bez złamao, 
potłuczeo i kraks. Biała Szkoła szczęśliwie dobiegła już kooca. Kolejna dopiero 
za rok.  

                                                                        Jakub Ptak, klasa 5 PNSP 

  

         

 

 

 

 



 
 

 

SPARTANIE NA TARCZY 
 

W sobotę 25. lutego w sali gimnastycznej Ewangelickiego Centrum 
Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra odbył się towarzyski mecz tenisa 
stołowego pomiędzy drużyną „Spartanie” złożoną z kibiców i juniorów 
żużlowego klubu sportowego Sparta Wrocław oraz drużyną Cekironu, w składzie 
której znaleźli się uczniowie naszego Centrum: Dawid Kaźmierczak, Piotr 
Plewiński, Bartosz Hunger, Robert Bogusławski, Rafał Bierwiaczonek i Arkadiusz 

Czerwiński.  
 
    Nasi goście sprawiali wrażenie 
zaskoczonych naszym poziomem 

organizacyjnym 
i sportowym, niemniej podeszli 
do pojedynków skoncentrowani               

i zaangażowani,                                      
a umiejętnościami 

i wolą walki napsuli naszym 
zawodnikom sporo krwi.                        

Co prawda mecz zakończył się 
zdecydowanym zwycięstwem 
drużyny Cekironu w stosunku 
13:2, ale wiele starć dostarczyło 

licznie zebranym kibicom wielu 
emocji, a wynik nie do końca odzwierciedla dramaturgię niektórych potyczek. 

 
Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, zawodnicy obu drużyn                        

w sportowej atmosferze i duchu fair play rozegrali ciekawy mecz, po którym 
wręczyli sobie wzajemnie okolicznościowe upominki. Nasi goście przekazali 
naszym reprezentantom wspaniały kask żużlowy, dokładnie taki w jakich ścigają 
się najlepsi na świecie żużlowcy, oraz zaproszenie do parku maszyn, gdzie będą 
mogli obejrzeć z bliska wspaniałe stalowe rumaki.  

 



           To był piękny słoneczny dzień, fantastyczne zimowe południe, 
profesjonalnie przeprowadzone przez Pana Darka Gaworskiego zawody sportowe, 
dużo pozytywnych emocji, liczna publiczność …  
… no to może rewanż? 
 

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Waldemar Rożek 

 
 
 

           
 

 

Mein lieblingsbuch, das ich zuletzt gelesen habe, heißt “Pamiętnik 
grzecznego psa”. Das ist ein sehr Toller Buch! Es geht um einen Hund, der einen 
neuen Besitzer bekommen hat. Der Hund heißt Winter und die Besitzer sind eine 
Familie – Papa Henrik, Mutter Bara, und die Kinder Ania und Alex. Winter hat der 
Familie im Haus viel Unordnung gemacht. Winter am meisten mag Alex, er ist mit 
ihm gut befreundet. Winter mag Henrik nicht, er ist immer so streng. Winter findet 
neue Familie voll blöd. Es ist langweilig, es gibt keinen Garten, weil sie in einem 
Block wohnen. Aber langsam gefällt es Winter, er spiellt immer mit Alex.  
           Der Hund hat viele Abenteuer erlebt. Am Anfang sind sie mit dem Hund zum 
Fußballspiel gegangen. Es war alles gut bis Winter abgehauen und zum Ball 
gerannt ist. Der Schitzrichter ist fast explodiert. Sie waren auch im Park, wo Winter 
einer Frau die Tüte mit Würstchen weggenommen hat. Einmal haben sie einen 
Unfall mit dem Auto baut – wegen Winter. Einmal haben sie Winter zum Filmstudio 
gebracht, wo er in einer Kekswerbung mit machen sollte. Aber Winter hat alle 
Kekse gegessen und das Studio auf den Kopf gestellt. Sie waren auch beim 
Schlittenfahren, wo Winter Alex gezogen hat.  Winter hat einen Hase gesehen und 
hat Turbo gegeben. Alex ist Kopfüber im Schnee gelandet. In den Bergen hat 
Winter einen Bär angegriffen. Es war aber nur ein Kostüm.     
          Eines Tages hat Winter an einem Rennen teil genommen, aber alles ging 
schief.  Winter hatte alles andere im Kopf, aber er wollte zeigen, dass er der beste 
ist… Und…1 Platz. Er hat es geschafft. Das war die einzige Sache, die Winter 
gemacht hat. Am Schluss sind sie umgezogen in ein neues Haus mit Garten – das 
war das beste. 
 
                                                                                                              ~ O r z e c h ~ 



Przeczytane - 

Polecane               

 
Jedną z moich ulubionych książek jest „Felix, Net i Nika 

oraz Trzecia Kuzynka” autorstwa Rafała Kosika. Czytam ją 

zawsze, gdy chcę się przenieść w świat pełen wspaniałych 

przygód, niespodzianek i tajemnic. 

   

     Została ona wydana w 2009 roku przez Wydawnictwo 

„Powergraph” i jest siódmą częścią z serii „Felix, Net                  

i Nika”. Ma ona 458 stron i składa się z czternastu 

rozdziałów. Książka ta bardzo mi się podoba, ponieważ nie ma 

tam długich, nużących opisów. Autor używa młodzieżowego 

żargonu, dzięki czemu dialogi są ciekawe i dowcipne. 

   

Akcja lektury, którą chcę Wam polecić, rozgrywa się 

podczas ferii zimowych w ośrodku „Trzy Kuzynki”, do którego 

jadą główni bohaterowie. Podczas drogi obiecują sobie, że nie 

będą pakować się w kolejne kłopoty, lecz niemiłe niespodzianki 

znajdują ich same… Nika, która posiada nadzwyczajne zdolności, 

ma przeczucie, że wydarzy się coś złego. Czy będzie miała 

rację…? Ośrodek, w którym mieszkają, cały czas trzeszczy, 

chociaż budynek wydaje się być w bardzo dobrym stanie. Felix, 

Net i Nika poznają tam zarówno wielu przyjaciół, jak                   

i niestety wrogów. Czy wyjdą cało z tajemniczego ośrodka? 

Można się o tym przekonać tylko wówczas, gdy sięgniemy po tę 

lekturę. 

   

          Polecam  tę książkę, ponieważ jest ona jedyna               

w swoim rodzaju. Jestem pewna, że nikogo nie znudzi, a wręcz 

przeciwnie. Ja wracam do niej, jak i do innych części przygód 

zwariowanej trójki, tak często, jak tylko pozwala mi na to 

wolny czas. Z wielką niecierpliwością czekam także na kolejne 

przygody moich ulubionych bohaterów. 

   

                                            

    

 

 

                                    Daria Perkowska 

                                  kl. 5  PNSP 

 

 


