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Czas wyborów 
 

5  października w naszej szkole odbyło 
się głosowanie na członków głównej trójki sa-
morządu szkolnego. Jak to zawsze bywa w 
polityce, kandydaci na wszelkie sposoby pró-
bowali przypodobać się swojemu elektorato-
wi. Jedni mniej, drudzy bardziej, jednak było 
widać, że zależy im na funkcjach, o które się 
ubiegali. Wśród zabiegów mających na celu 
przekonanie uczniów można wyróżnić kla-
syczną „kiełbasę wyborczą” (czyli obdarowy-
wanie wyborców drobnymi upominkami, w 
tym wypadku ciastkami), naklejki i flagi (czyli 
formy ulotek, stanowiące trzon większości 
dzisiejszych kampanii wyborczych), jak i pla-
katy, które są najtrwalszym ze sposobów po-
kazywania się wyborcom. 

 Na tydzień przed dniem wyborów od-
była się również debata kandydatów, na któ-
rej prowadzący musieli uporać się z trudnym 
elektoratem. Mimo problemów, poradzili so-
bie,               a spotkanie przebiegało dość 
sprawnie. Pytania były wymieniane także po-
między samymi sztabami wyborczymi. Poja-
wiło się też kilku głosujących, którzy chcieli, 
aby ich wątpliwości były rozwiane osobiście 
przez kandydatów. Na spotkaniu pojawił się 
też Ksiądz Dyrektor i jak zawsze dał uczniom 
do myślenia kilkoma trafnymi komentarzami. 
W trakcie debaty został On poproszony        o 
komentarz dotyczący pomysłów uczniów 
ubiegających się o stanowisko przewodniczą-

cego szkoły. Ksiądz najwyraźniej uznał za ko-
nieczne położyć kres wszelkim niedomówie-
niom. Cała impreza, nie licząc kilku momen-
tów uniesień wśród publiczności, przebiegała 
w przyjaznej atmosferze uczciwej rywalizacji. 

 Ostatecznie zwycięzcą okazała się Ma-
rysia Kościan, która wyprzedzając Kubę Ku-
roczko     o kilkanaście procent, objęła urząd 
przewodniczącej naszej szkoły. Wraz z nią 
szeregi WIELKIEJ TRÓJKI zasiliły również 
obie koleżanki ze jej sztabu, mianowicie Ma-
rysia Białecka i Dominika Smolarek. Mimo 
to, ta „partia” utrzymuje, że zamierza brać pod 
uwagę głosy opozycji i spełniać oczekiwania 
również tych osób, które głosowały na innych 
kandydatów. 

 Redakcja gazetki składa serdeczne 
gratulacje nowemu Samorządowi i życzy po-
wodzenia     w pełnieniu swoich obowiązków. 

                                                                                                             

Kuba Bareja 
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Wywiad z przewodniczącą 
NOWY SAMORZĄD SZKOLNY ROZ-

POCZĄŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ 

Z Marysią Kościan – przewodniczącą Samo-

rządu Szkolnego w roku 2015/2016 rozmawia 

Jakub Bareja. 

 

K.B.:Cześć. 

M.K.:Cześć. 

K.B.:Zacznijmy od tego, że serdecznie 

Ci gratuluję. 

M.K.:Dziękuję. 

K.B.:Co czujesz jako przewodnicząca 

szkoły? 

M.K.:Na początku, kiedy znajomi mó-

wili mi, że wygrałam, nie dowierzałam 

temu zbytnio. Powoli do mnie docierało 

to, że zostałam przewodniczącą. Tak 

naprawdę dotarło to do mnie w mo-

mencie, gdy już w domu rodzice złożyli 

mi gratulacje z tego właśnie powodu. 

Nowy samorząd chce szybko rozpo-

cząć swoją działalność i już zaczął ak-

tywnie działać. Zamierza także ściśle 

współpracować z Radą Rodziców, któ-

ra jest głównym źródłem funduszy na 

uczniowskie inicjatywy. 

K.B.:Może przedstawisz nam swój pro-

gram? 

M.K.:Po pierwsze chciałabym ujednoli-

cić i wprowadzić jednoznaczne zasady 

szczęśliwego numerka. Poza tym 

chcemy w najbliższym czasie wywiesić 

w pokoju nauczycielskim listę z impre-

zami, takimi jak maratony filmowe, tur-

nieje i dyskoteki, żeby nauczyciele mo-

gli się podzielić dyżurami opieki nad 

nami. 

K.B.:Czy zamierzacie zrobić coś w kie-

runku lepszej współpracy z organami 

szkoły? 

M.K.:Razem z pozostałymi członkinia-

mi samorządu wybieramy się na na-

stępne zebranie Rady Rodziców, żeby 

zacieśnić z nimi stosunki i omówić plan 

współpracy. Mamy również na celu po-

budzenie aktywności sportowej naszej 

szkoły, gdyż w ostatnim czasie na bo-

isku przy ulicy św. Floriana odbyły się 

zawody piłki nożnej, w których nie 

wzięła udziału reprezentacja naszej 

szkoły. Wśród uczniów pojawił się też 

pomysł bluzy szkolnej, chcemy więc 

przeprowadzić w szkole konkurs na lo-

go tej bluzy. W listopadzie planujemy 

rozstrzygnięcie konkursu i zamówienie 

ubrań. Możliwe, że bluza ukaże się w 

dwóch wersjach. Będziemy również 

prowadzić rozmowy na temat stołu do 

tenisa lub boiska do koszykówki czy 

siatkówki, żeby można było rozpocząć 

prace nad ich wykonaniem już na wio-

snę. 

K.B.:Jak wyglądają wasze relacje z 

uczniami i Dyrekcją szkoły? 

M.K.:Wydaje mi się, że mamy bardzo 

dobry kontakt z Księdzem Dyrektorem, 

który podał nam kilka dobrych pomy-

słów na to, co można zmienić w szkole. 

W Radzie Rodziców z kolei jest mama 

Dominiki, z którą znamy się bardzo do-

brze, a to powinno ułatwić nam współ-
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prace. Jeśli nie, po prostu postaramy 

się zadbać o dobre relacje z tym orga-

nem szkoły. Jeśli natomiast jakiś po-

mysł zostanie ze względów finanso-

wych odrzucony przez Radę, możemy 

zorganizować kiermasz, żeby zdobyć 

jakieś fundusze. 

K.B.: Dobrze, a kontakt z uczniami? 

M.K.:Szczerze mówiąc jeszcze nie 

wiem, ale chciałabym wykorzystać 

Twój pomysł ze skrzynką na listy do 

samorządu, żeby uczniowie mogli się z 

nami bezproblemowo komunikować. 

Chcę również zaznaczyć, że nie będę 

w stanie realizować wszystkich pomy-

słów, gdyż to jest niemożliwe. 

K.B.:A jaki jest Twój stosunek do po-

mysłów innych kandydatów? 

M.K.:Zamierzam realizować to co jest 

możliwe do zrealizowania, ponieważ 

myślę, że zarówno Ty, jak i Kuba Ku-

roczko respektowalibyście moje propo-

zycje. Poza tym obydwaj także jeste-

ście uczniami, więc wiecie, czego 

uczniowie mogliby oczekiwać od samo-

rządu. Pomoże mi to realizować po-

trzeby jak największej liczby osób, a 

nie tylko te, które są w moim interesie, 

bo to ułatwia obiektywność. 

K.B.:Czy jest punkt w Twoim progra-

mie, który uważasz za sztandarowy? 

M.K.:Myślę, że duże znaczenie mają 

boisko i stół oraz zorganizowanie cie-

kawszej formy zajęć WF-u w trakcie zi-

my. Uważam, że ogólnie sprawy zwią-

zane ze sportem są dla uczniów naszej 

szkoły dość ważne, szczególnie dla 

chłopców. Dodatkowo udział w zawo-

dach daje szanse na dopisanie kilku 

punktów na kartę podania do liceum. 

Poza tym dla większości uczniów waż-

ne są też maratony, dyskoteki i turnieje, 

które są dobrą  formą integracji. Po-

zwalają oderwać się od szkolnej co-

dzienności i bawić wspólnie z przyja-

ciółmi. 

K.B.:To wszystkie pytania, jakie chcia-

łem Ci dzisiaj zadać. Bardzo dziękuję 

za szczere odpowiedzi. Życzę owocnej 

pracy! 

M.K.:Dziękuję. 

 

Nowa przewodnicząca wraz ze swoim  

sztabem zamierza ambitnie włączyć 

się w życie szkoły i ma nadzieję na re-

alizację założonych celów. Widać po jej 

wypowiedzi, że wykorzysta dobre kon-

takty z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodzi-

ców, swoimi partnerkami z Samorządu 

i resztą uczniów, aby sprawnie organi-

zować wydarzenia szkolne. Zwycięż-

czyni zamierza zmienić pogląd o prze-

wodniczącym szkoły, jako o stanowi-

sku, które jest czysto reprezentacyjne i 

nie jest w stanie wnieść żadnych zmian 

do szkolnej codzienności. 

Serdecznie życzymy jej powodzenia i 

mamy nadzieję, że uda jej się dokonać 

wszystkiego co sobie założyła. 
 

                                                                                                             
Kuba Bareja 
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Pallo CS:GO Challange 
Wielki turniej w CS:GO 

Zapewne wiele osób czytających ten tekst gra 

w gry komputerowe. Kilku ochotników (w tym i 

ja)  z trzecich klas zdecydowało się zorgani-

zować turniej w CS:GO dostępny dla każdej z 

klas. Odbędzie się w ramach rywalizacji w 

szkole (założymy lokalny serwer).  

Chcemy, bu takie turnieje odbywały się raz w 

trymestrze. W międzyczasie planujemy rów-

nież zrobić oddzielną ligę, w której będzie 

uczestniczyć reprezentacja każdej klasy.  

Wybór map odbędzie się na zasadzie losowa-

nia (pojedynki trwające jedną mapę). Pierw-

sze spotkanie ligowe odbędzie się już 2 listo-

pada (dzień wolny). Następny będzie turniej, 

zaplanowany na końcówkę listopada, który 

rozpocznie się w szkole (każdy przynosi swój 

sprzęt!).  

Jeśli jesteś zainteresowany e-sportem, prosi-

my skontaktować się z reprezentacją swojej 

klasy lub organizatorami turnieju.  

W listopadowych rozgrywkach które odbędą 

się dnia 10.11.2015r. (wtorek) udział wezmą 

cztery drużyny: 

 Reprezentacja klas I - „Wesołe Jedy-

neczki” 

  Reprezentacja klas II -”PalloDogz” 

 Reprezentacja klasy IIIa -”Team Wi-

zards” 

 Reprezentacja klasy IIIb -”Young Hooli-

gans” 

Wyniki można śledzić tutaj: 

http://eslpallo.challonge.com/ozarowpalloesl  

Już nie możemy się doczekać wtorkowego 

turnieju i chcielibyśmy podziękować przewod-

niczącej Samorządu Szkolnego - Marii Ko-

ścian - za umożliwienie nam przeprowadze-

nia rozgrywek podczas wieczoru filmowego. 

Organizatorzy:  

Kacper Piekutowski  

Janek Rokicki 

http://mandrillapp.com/track/click/30279763/eslpallo.challonge.com?p=eyJzIjoiSExtUWpUUGFfQVljaWwyX2xsdlRUdzcxZ1JZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI3OTc2MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXNscGFsbG8uY2hhbGxvbmdlLmNvbVxcXC9vemFyb3dwYWxsb2VzbFwiLFwiaWRcIj
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Rajd rowerowy-puszcza Knyszyńska 

Mój pierwszy rajd rowerowy - kierunek Pusz-
cza Knyszyńska. 
                                                    
 
[...] i nareszcie ten dzień nadszedł. Całymi 
dniami, na każdej lekcji w ostatnim czasie my-
ślałam o nim. Dziewiąty  października 2015 r. 
- tę datę zapamiętam długo. 

      Tego dnia stawiliśmy się wszyscy bladym 
(raczej ciemnym) świtem, o szóstej przed ko-
ściołem. Było przeraźliwie zimno, mieliśmy 
niewesołe miny. Liderami grupy byli pani Mar-
ta i ksiądz Paweł. Od razu rzuciły się nam w 
oczy ich ,,wyjeżdżone'' rowery i w zestawieniu 
z naszymi ,,nówkami'' widać było, że niejedno 
widziały. Zapakowaliśmy się do busa i w dro-
gę...  
      Obrazy za oknem mijały szybko, a czas 
wlókł się niemiłosiernie, zwłaszcza, że miałam 
duszę na ramieniu. Nie dawała mi spokoju 
myśl, czy dam radę pokonać te zapowiadane 
60 km dziennie.                         
      Po przyjeździe do Kruszynian przebierali-
śmy się (dziewczyny w busie, chłopcy na 

dworze) w strój rowerowy i cieplutko ubrani 
z ,,pieluchami'' na pupach pojechaliśmy do 
pobliskiej cerkwi, która jak się okazało była 
zamknięta. No cóż, pojechaliśmy dalej. Je-
chaliśmy lasem (na szczęście, bo był piękny) i 
w piasku (na nieszczęście, bo niektórzy zali-
czyli kraksę). Pogoda był cudowna! Słońce 
grzało i mocno świeciło. Jazda w szczerym 
polu z pięknym krajobrazem jesieni Puszczy 
Knyszyńskiej w tle była wręcz przyjemnością. 
Na trasie zwiedziliśmy tatarski meczet i orygi-
nalny tatarski cmentarz. W meczecie było lo-
dowate zimno, ale krótka przerwa na herbatę 
nas rozgrzała.  

Zaprawieni rowerzyści naszej grupy, czyli 
ksiądz Paweł i  starsi koledzy zdecydowali się 
pojechać jeszcze ok.50 km po ciemku, pod-
czas gdy my, zziębnięte pierwszaki, kontynu-
owaliśmy naszą podróż w cieplutkim busie. 
Do Supraśla, gdzie była nasza baza, dotarli-
śmy pierwsi i wygrzani. Nasz ośrodek był co-
ol. Piękny widok na pobliską cerkiew, mega 
duże pokoje  i giga małe łazienki! Nasi boha-
terowie pojawili się dopiero w połowie kolacji, 
wchodząc do stołówki  przez  kuchnię(???). 
Trzymali się twardo, choć widać było ich zmę-
czenie. Tego dnia nie przejechałam całej tra-
sy na rowerze i tak jak moje niektóre koleżan-
ki i koledzy byłam wykończona. Starałam się 
nie myśleć o następnym dniu. Czułam jednak 
przez skórę, że będzie on najcięższy i rzeczy-
wiście tak było, bo zrobiliśmy wtedy ok. 41 km 
- a to nie tak mało. 
    Ten dzień zaczął się słodko. Na śniadanie 
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wystawiono między innymi pączki, które w 
kilka minut zniknęły (pół w żołądkach, reszta 
w plecakach). Pierwszym punktem programu 
tego dnia miało być zwiedzanie muzeum ikon, 
ale miejsca były zajęte, więc wolno ruszyliśmy 
w stronę Knyszyna. Droga wiła się przez las. 
Starsi koledzy ,,wystrzelili'' do przodu, a my 
jechaliśmy za nimi.  

Podczas  jazdy Bartek zgubił telefon, a ja go 
znalazłam i on potem musiał tańczyć. To war-
to było zobaczyć! Puszcza Knyszyńska, o któ-
rej mało kto wie (my już wiemy) i w samym jej 
środku tańczy Bartek dla nas i całej tutejszej 
flory i fauny! Po gratisowym występie kolegi 
ruszyliśmy dalej. Zatrzymaliśmy się jeszcze 
przy TESCO, żeby kupić sobie żelki, batony i 
inne tego typu kalorie niezbędne do przetrwa-
nia. Potem zajechaliśmy nad jezioro, na któ-
rym pływało wiele kaczek. Mieliśmy z nich 
wielki ubaw. Głupol, Słodziak i Neptun były 
gwiazdami tego popołudnia. Głupol pożerał 
wszystko (cały rzucony przez nas chleb), nie 
dając szans swoim koleżkom. Trochę odpo-
częliśmy tam i wróciliśmy do ośrodka. Po dro-
dze widzieliśmy sarny. Według mnie ten dzień 
był najfajniejszy ze wszystkich, a tak się go 
bałam. Mieliśmy czas i chęci, aby cieszyć się 
widokami i tak w ogóle.....i nie myślałam już 
o ,,km". 

     W ostatnim dniu rajdu pojechaliśmy lasem 
do meczetu w Bohotnikach. Był on ładniejszy 
od poprzedniego, ale przywitał nas tak samo 
lodowatym chłodem. Na rozgrzanie zjedliśmy 
tatarski rosół z pierogami. Był taki pyszny! Ta-
ki smak na długo zostaje w pamięci. Do So-
kółki ruszyliśmy z ciepłymi i pełnymi żołądka-
mi. Kiedy przejeżdżaliśmy przez miasto, lu-
dzie patrzyli się na nas. To było takie krępują-
ce i wspaniałe zarazem. Na miejscu ksiądz 
odprawił mszę św., która była krótka, zwięzła i 
uroczysta, czyli taka, jaka powinna moim zda-
niem być zawsze. Następnie wróciliśmy bu-
sem do Supraśla (czyli do punktu wyjścia), w 
którym wreszcie udało nam się zwiedzić mu-
zeum ikon. 

      Te trzy dni minęły szybko. Powrót do do-
mu był już na luzie. Oglądaliśmy zabawne fil-
my, dzięki którym rozstanie nie było dla mnie 
smutne. Moje odczucia? Byłam na takim raj-
dzie pierwszy raz i wydaje mi się, że był on 
nie tyle ,,wyjechany", co przeżyty w plątaninie 
skrajnych uczuć osadzonych w ciepło-zimnej 
pogodzie. Uważam rajd za bardzo udany. 
Ocena:10/10  
 
Gosia Hałaj 1B 
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Początek roku szkolnego upłynął nam na roz-
gryzaniu tzw. ciała pedagogicznego, czyli 
krótko mówiąc: jacy ONI są i ,,who is who". 
My (czyli pierwszaki) mieliśmy okazję poznać 
się wzajemnie na obozie integracyjnym, a Pa-
ni Pedagog mogła przyjrzeć się nam profesjo-
nalnym okiem. 

Teraz nasza kolej. Poznajemy tajniki strategii 
nauczycielskiej i - muszę przyznać - nie jest 
to takie proste, bo ONI nie dają się tak ła-
two ,,ogarnąć'' jak nam się zdawało.  

Weźmy na przykład taki angielski. Już na 
dzień dobry posypały się jedynki i każdy z nas 
myślał: ,,no to mamy przechlapane''- a tu pro-

szę, gestem wspaniałomyślności pani daruje 
nam te brzydkie cyferki ( Wieelki Szacun!!! ). 
Nawiasem mówiąc, teraz to nawet wpadają 
piątki (to te ładniejsze cyferki). Jeśli mowa o 
ocenach, to chyba najbardziej przeżywają je 
rodzice. No cóż, nasze piątki  i oceny wyższe 
zastąpiły trójki… dwójki i … SZA! Damy radę! 
Początki zawsze są trudne. Spójrzmy jednak 
na to tak - nie ważne jak zaczynamy szkołę, 
ale jak ją skończymy. 
     Na koniec apel do Was, Szanowni Na-
uczyciele: Bądźcie ludźmi, dajcie młodzieży 
cieszyć się nie tylko nauką, ale i młodością - 
bo tego już nie poprawimy! 

 
Małgorzata Hałaj 1B 

Początek roku 



 

Rosalina w opałach 
Rozdział szósty 

 
   Rycerze wraz z Roze siedzieli w radiowozie. 
Dziadumił i Budzigniew, jak zwykle nie zda-
wali sobie sprawy z powagi sytuacji. Z zainte-
resowaniem spoglądali przez okno. Jeżdżące 
samochody były dla nich czymś zupełnie no-
wym. Do teraz nie mogli zrozumieć, jak dzia-
łają te niesamowite „pudła”. 
   Głowę Rosaliny zaprzątały teraz problemy 
nieco innej natury. Dziewczyna zastanawiała 
się, co zrobić. Za chwilę miała ponownie trafić 
na komisariat. Spodziewała się, że tym razem 
nie pójdzie jej tak łatwo, jak wcześniej. Musia-
ła wytłumaczyć policjantom zachowanie ryce-
rzy i zupełnie nie miała pomysłu, jak to zrobić. 
Znając życie, Dziadumił i Budzigniew nie tylko 
jej nie pomogą, ale jeszcze zaszkodzą. Żywiła 
nadzieję, że przybysze zachowają odrobinę 
zdrowego rozsądku i przynajmniej nie zaata-
kują policjantów. Co do tego nie było jednak 
pewności. 
   Gdy nasi bohaterowie przybyli na miejsce, 
ich oczom ukazał się całkiem spory budynek 
komendy. Roze ze zdziwieniem stwierdziła, 
że to ten sam, do którego trafili poprzednio. 
Wyszła z samochodu i podążyła za rycerza-
mi. Policjanci zaprowadzili całą trójkę do nie-
wielkiego pomieszczenia. Nie było tam okien, 
a jedyne meble stanowiły szare krzesła i stół. 
Pokój sprawiał przygnębiające wrażenie. 
   Młodszy policjant kazał rycerzom usiąść i 
czekać na przybycie starszego komisarza.  
Rosalina wykorzystała chwilę, w której pozo-
stali sami na poinstruowanie Dziadumiła i Bu-
dzigniewa: 
- Słuchajcie, macie udawać, że jesteście cho-
rymi na głowę wariatami. Nie pamiętacie, co 
się stało w skansenie i chorujecie na rzadką 
dolegliwość o nazwie kampampatilita. Jasne? 
   Rycerze nie mieli pojęcia dlaczego Roze 
jest tak zdenerwowana i dlaczego znów za-
prowadzono ich na komisariat. Zdawali sobie 
jednak sprawę, że nie warto znów się z nią 
kłócić. Skoro dziewczyna kazała im kłamać, 
widać posiadała ku temu stosowny powód. 
Nauczyli się już, że zazwyczaj miała rację. 

Gdy zadała, więc pytanie, obydwaj pokiwali 
głowami na znak, że wszystko rozumieją i 
zgadzają się. Roze nie była jednak do końca 
pewna, czy goście rzeczywiście wszystko po-
jęli.  
- W takim razie powtórzcie – zażądała. 
   Rycerze spojrzeli po sobie z zakłopotaniem. 
Oczywiście żaden nie słuchał Rosaliny zbyt 
dokładnie. W końcu odezwał się Budzigniew: 
- No, więc… – zaczął niepewnie – mamy taką 
chorobę. I ona występuje bardzo rzadko…  
- O, i jeszcze nie pamiętamy, co się stało w 
tej wiosce. Prawda? 
   Rosalina uniosła brwi: 
- Oj, coś czarno to widzę – mruknęła. – Więc 
jeszcze raz. Jesteście …. 
   Dziewczynie nie udało się dokończyć zda-
nia, gdyż w tej samej chwili do sali wkroczył 
komisarz. Raczej nie sprawiał wrażenia groź-
nego. Był mężczyzną w średnim wieku. Miał 
pulchną twarz i kilka włosów na krzyż.  Gdy 
Budzigniew spojrzał na spodnie, które ledwo 
dopinały się w pasie, pomyślał, że policjanto-
wi przydałoby się zrzucić parę kilogramów. 
   Rosalina wpatrywała się w niego z niedo-
wierzeniem. Czuła jednocześnie radość i za-
skoczenie. Wreszcie zwyciężyło to pierwsze 
uczucie: 
- Komisarz Męczywór! – wykrzyknęła urado-
wana. 
   Policjant patrzył na trójkę naszych bohate-
rów z nie mniejszym zdziwieniem. Jednak w 
przeciwieństwie do Roze nie odczuwał rado-
ści. Cierpisławowi wcale nie uśmiechała się 
myśl ponownego spotkania z groźnymi Laj-
strygonwanami. 
- Witajcie – wydukał. – Co oni znowu nabroili? 
– ruchem głowy wskazał rycerzy. 
   Oczywiście Cierpisław otrzymał już pełny 
raport od swoich kolegów, jednak teraz chciał 
poznać, także wersję podejrzanych. 
- Nic takiego – odpowiedziała z uśmiechem 
Rosalina. - Znowu zaszła pomyłka. Dziadumił 
i Budzigniew zostali źle zrozumiani. Myślę, że 
może ich pan wypuścić. 
- Właśnie – wtrącił rycerz. – My nawet nie pa-
miętamy, co się w tym skansenie wydarzyło – 
zapewnił. 

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego fragmentu opowiadania o 

przygodach Rosaliny, którego autorką jest nasza koleżanka Ola Pia-

secka z kl.3a 



 

- Słusznie prawi! – zakrzyknął giermek. 
- Jesteśmy tylko chorymi na głowę wariatami 
i…. No, co my tam jeszcze mieliśmy powie-
dzieć? – teraz zwrócił się do Dziadumiła. 
- Ano, chyba coś o tym, że…. 
- Cicho! – zdenerwowała się Rosalina. – Niech 
pan ich nie słucha. Oni sobie tylko żartują. 
- Wcale nie żartujemy, dziewko. Mówimy, jak 
najbardziej po… 
- Przymknij się! – Roze traciła kontrolę nad sy-
tuacją. 
- Przecie sama nam panienka kazała mówić, 
że…. 
- Której części „przymknij się” nie zrozumiałeś! 
– krzyknęła dziewczyna. 
- Jakie części? O co ci chodzi, dziewko! Nie 
pojmuję! 
- Więc się ucisz! 
- Przepraszam, ale o czym wy rozmawiacie? – 
wtrącił Męczywór. 
- O niczym – pospieszyła z odpowiedzią Roze. 
– Oni po prostu lubią sobie pożartować. 
- Wcale n… - chciał sprostować Budzigniew. 
Zamilkł, gdy napotkał mordercze spojrzenie 
Roze. 
- To co? Wypuści nas pan? – zapytała, gdy sy-
tuacja została opanowana. 
- A oni nadal należą do tych Lajsrongwinów? – 
Męczywór nieufnie spojrzał na rycerzy. 
- Jakich Lajs… - zaczął Budzigniew. Zaraz po-
tem dostał od Roze kopniaka. 
- Co on chciał powiedzieć? – zainteresował się 
Cierpisław. 
- Nic, nic – odparła dziewczyna. 
- To dobrze. Ale nadal nie wiem, czy oni należą 
do tych Lajsrogweneów? - zauważył. 
- Do nich należy się przez całe życie – z powa-
gą odpowiedziała Rosalina. 
- Aha, jeśli tak, to was  mogę wypuścić. No bo 
w końcu  nie zrobiliście nic złego? Prawda? 
- Ależ oczywiście, że nie.  
-Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że mam taką 
rzadką chorobę i ona się jakoś dziwnie nazywa 
– wtrącił Dziadumił. 
- Nie chcemy znać szczegółów – Roze posłała 
mu mordercze spojrzenie. 
- To może już sobie idźcie – niepewnie zapro-
ponował komisarz.  
- Zaraz, zaraz, nie tak szybko! – wykrzyknął 
Dziadumił. – Ja chciałbym zgłosić kradzież by-
dełka. 
   Rosalina wciągnęła powietrze. 
- Jakiego znowu bydełka ?– zapytała. 
- Ano, mojego! Dwa krówska i owca przepadły 
– oburzył się giermek. 
- Dobrze, zaraz sporządzimy odpowiedni proto-
kół – zapewnił Męczywór. 

- Nikt nie będzie tu sporządzał żadnego proto-
kołu – zawołała Roze. – Jemu nic nie zginęło. 
- Jak to nie zginęło?! – zdenerwował się Dzia-
dumił. – A bydełko? 
- Panie komisarzu, żadnej kradzieży nie było. 
Proszę się niczym nie przejmować – zapewniła 
dziewczyna. 
- Jak to nie było kradzieży?! – rozzłościł się 
Dziadumił. – Całe bydełko mnie rozgonili!! 
- Nie rozgonili ci żadnego bydełka! 
- Powiadam ci, że rozgonili! 
- Powiadam ci, że nie!! 
- To notować kradzież czy nie? – pogubił się 
Męczywór. 
- Nie! 
-Tak! 
- Tak czy nie? 
- Tak!!! 
- Nie!!!!! 
- Posłuchaj, to nie była twoja chałupa! 
- To była moja chałupa!!!! Sam na własne oczy 
widziałem! – upierał się giermek. 
- Jaka chałupa?! Jakie bydełko!? Nic nie rozu-
miem!  - zezłościł się Męczywór. – Pracuję na 
policji dwadzieścia lat i jeszcze nigdy nie mia-
łem takich problemów, jak z wami!! – wykrzyk-
nął. 
- Bydełko mnie zginęło!!! – ryknął Dziadumił. 
- Wszyscy słyszeli!! Przestań wrzeszczeć!! – 
zawołała Rosalina. 
- A co z moim bydełkiem!!? 
- Jak wrócimy to je dostaniesz!! Nie zawracaj 
głowy panu komisarzowi! – poprosiła dziewczy-
na. 
- Jakim sposobem zamierzasz je odzyskać, 
dziewko?!! – wrzasnął Dziadumił. 
-Dowiesz się, kiedy wrócimy! Obiecuję – Roze 
spojrzała na giermka błagalnie. 
- Słowo? 
- Słowo. 
- W takim razie zgoda. 
- Czyli nie zgłaszać kradzieży? – chciał się 
upewnić policjant. 
- Nie zgłaszać – z ulgą odpowiedziała Rosali-
na. 
- To możecie już sobie pójść? – zapytał Cierpi-
sław. 
-Zaraz się stąd zabieramy – zapewniła Rosali-
na. – Więcej nas pan nie zobaczy – zapewniła. 
   Ton, jakim wypowiadała te słowa nie brzmiał 
zbyt przekonująco. 
 
c.d.n. 



 

Gdzie warto wybrać się na wakacje? 

 

 Nieprawdą jest, że spędzając wakacje 
w mieście trzeba się nudzić. Czy planując wa-
kacje myśleliście kiedykolwiek o spędzeniu 
ich w mieście? Jeśli nie – to może warto spró-
bować wybrać się na Maltę do Poznania. 

 Malta jest dzielnicą rekreacyjną Pozna-
nia. Z Warszawy szybko dojedziemy na miej-
sce pociągiem, samochodem lub Polskim Bu-
sem. Podróż pociągiem zajmuje tylko dwie i 
pół godziny. Na miejscu szybko i skutecznie 
można poruszać się dobrze zorganizowaną 
komunikacją miejską. Zależnie od naszych 
wymagań dotyczących komfortu wypoczynku 
i jego ceny, noclegi znajdziemy na campingu, 
w hostelu lub w hotelach. Z wyżywieniem tak-
że nie będzie problemu, gdyż Poznań oferuje 
nam szerokie możliwości w tym względzie. 

 Malta obejmuje obszar Jeziora Maltań-
skiego wraz z otaczającymi je, zagospodaro-
wanymi terenami zieleni. Wokół Jeziora Mal-
tańskiego, położonego obok parku i lasów, 
znajduje się wiele atrakcji. Najciekawsze z 
nich to: bezpłatne kąpielisko w jeziorze lub 
płatne Termy Maltańskie, ciekawe zoo poło-
żone na rozległym terenie (pomiędzy stanowi-

skami zwierząt kursuje kolejka), tor saneczko-
wy, park linowy oraz kino nocne pod gołym 
niebem. Po terenie parku kursuje kolejka wą-
skotorowa, którą z łatwością dojedziemy w 
odległe zakątki parku. Kolejka kursuje rów-
nież na rozległym obszarze zoo, ułatwiając 
turystom przemieszczanie się pomiędzy odle-
głymi stanowiskami zwierząt. 

 Jeśli zainteresuje nas zwiedzanie, to w 
okolicy znajdziemy także wiele atrakcji. Obok 
Malty znajduje się Ostrów Tumski z bazyliką, 
Muzeum Archidiecezjalnym oraz Rezerwatem 
Archeologicznym. W pobliżu, w odległości za-
ledwie kilku przystanków jazdy tramwajem, 
znajduje się Stare Miasto z licznymi muzeami. 
Muzea oferują bezpłatny wstęp w soboty. W 
przypadku złej pogody czas możemy spędzić 
na zwiedzaniu położonej w pobliżu dużej ga-
lerii handlowej. 

  

Malta pod Poznaniem 



 

 Jak widać na załączonych zdjęciach, każdy znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie. 
Mogą to być kąpiele w jeziorze lub basenach, zabawa na zjeżdżalniach małego aquaparku, za-
bawa w parku linowym czy inne atrakcje sportowe. W przypadku gorszej pogody też nie będzie-
my się nudzić, gdyż Poznań oferuje do zwiedzania szereg bardzo interesujących zabytków i mu-
zeów. A wszystko to znajduje się niecałe trzy godziny drogi od Warszawy. 

Joanna Staszewska, kl. Ib 

Widok na Jezioro Maltańskie w kierunku centrum Poznania. 

Termy Maltańskie, w głębi widoczna zabudowa Poznania. 




