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Od Redakcji...  
Witajcie, Czytelnicy! 

Ogłaszamy koniec zimy!  

Wszyscy czekamy na wiosnę, słońce, kwiaty! 

Najstarsi członkowie braci uczniowskiej 

przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego i do egzaminu ósmoklasisty. Trzymamy 

za Was kciuki i życzymy Wam powodzenia. 

 W stresie przed egzaminem proponujemy Wam, abyście się choćby przez chwilę 

zrelaksowali, czytając naszą gazetkę. 

 Wiosna to także czas Świąt. Dlatego życzymy Wam, abyście dobrze spędzili ten 

wolny czas w gronie rodziny, aby Wasz koszyczek był cały wypełniony pysznym 

jedzeniem. Smacznego jajka, mokrego śmigusa-dyngusa i wszystkiego najlepszego! 

 

 

 Zachęcamy do czytania 

,,Piątki z klasą"’! 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie 

tutaj coś dla siebie. Jeśli ktoś 

chciałby dołączyć do zespołu 

redakcyjnego, serdecznie 

zapraszamy! 

Zaglądajcie na internetową stronę 

szkoły!. 

http://www.sp5cieszyn.cba.pl/gazetka.html 

Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 

          Miłego czytania  

          Redakcja 

Gazetka szkolna: "Piątka z klasą" 
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Stres  

przed egzaminem 
 Już niedługo egzaminy gimnazjalne i 

ósmoklasisty. Warto przeczytać poniższy artykuł
1
, aby 

łatwiej zmierzyć się ze stresem egzaminacyjnym.  
  

 Czym jest stres? Jak sobie z nim poradzić? Czy 

koniecznie musi być przeciwnikiem, czy odpowiednio 

ujarzmiony może stać się sprzymierzeńcem? Będzie łatwiej, gdy uświadomimy sobie, że stres 

przedegzaminacyjny to przystosowawcza reakcja naszego organizmu pozwalająca sprostać nowym 

wyzwaniom. 

 Stres jest naturalną reakcją naszego organizmu. To stan napięcia spowodowany napotkanymi 

trudnościami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Stres to reakcja na zagrożenie, ale także silna 

koncentracja. W nadmiarze, źle wpływa na nasze zdrowie, ale w niewielkiej dawce jest konieczny. 

To uczucie znają wszyscy. Będąc pod nieustanną presją upływającego czasu, gdy do  trudnego 

egzaminu pozostaje  zaledwie parę dni i niezwykle trudno jest przyswoić konieczny do zdania 

egzaminu materiał, stres jest naturalną reakcją naszego organizmu na zaistniałą sytuację. Jest stanem 

naturalnym  i raczej nie da się go uniknąć, ale na pewno można go wykorzystać. 

 Stres nie jest taki straszny jak go malują. Nie jest ani dobry, ani zły. To my nadajemy mu 

znaczenie. Jeżeli sobie z nim nie radzimy jest zły, ale jeśli go pokonujemy może być dobry. 

 Jak sobie poradzić ze stresem przed egzaminem? 

 Na pewno będziesz się bał. To dobrze!!! Aby złagodzić objawy stresu, zamiast skupiać się na 

tym, jak bardzo się denerwujesz, skoncentruj się na tym, co już umiesz i czego jeszcze możesz się 

nauczyć. Wtedy stres zamiast oddziaływać destrukcyjnie, będzie Ci pomagał. Gdy podchodząc do 

egzaminu, będziesz w stanie lekkiego napięcia, będziesz skoncentrowany i umotywowany. Wzrost 

poziomu adrenaliny spowoduje lepszą pracę mózgu. 

 Nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko, jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie jej pokonać. Musisz 

się nastawić, że osiągniesz tyle, ile zdołasz. Myśląc w ten sposób zmniejszysz stres i będziesz fair 

w stosunku do samego siebie. 

 Łagodzeniu stresu sprzyja dobre odżywianie się. Podczas dłuższych przygotowań do 

egzaminów wszystkie posiłki powinny być bogate w witaminy i mikroelementy. 

 Przygotuj plan awaryjny, w razie gdyby wszystko zaczęło się walić i w głowie pojawiła się 

czarna dziura. Świadomość, że masz wyjście awaryjne pomoże Ci zwalczyć stres. [..] Staraj się myśleć 

pozytywnie. To naprawdę pomaga.  Wmawiaj sobie, że nie takie rzeczy już robiłeś, że ten 

egzamin to pestka. Porozmawiaj o tym z przyjacielem, pod warunkiem, że nie jest on bardziej 

zestresowany od Ciebie. Miła pogawędka podczas krótkiego spaceru na świeżym powietrzu na pewno 

skutecznie pomogą odciągnąć uwagę od stresu. 

 Nie trać poczucia humoru. To jedna z najlepszych broni przeciwko stresowi. Wmawiaj sobie, 

że już wkrótce będą wakacje, czas relaksu. Ta myśl na pewno doda Ci sił i motywacji do nauki. 

                                                                                                                                    Małgorzata Pielka 

                                                             
1 Artykuł pochodzi z serwisu Edula.pl. 
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3038&Itemid=556 



 
 

Wielkanoc 

Ludowe zwyczaje wielkanocne2 

Święta Wielkanocne dotykają największych 

tajemnic ludzkości. Przez dzieje wiele pogańskich 

symboli została skojarzonych z cudem 

Zmartwychwstania i wplecionych w zwyczaje, a z 

czasem w tradycję świąteczną. 

 Palma wielkanocna - Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palmie 

wielkanocnej przypisywano od zawsze moc magiczną. Najkorzystniejsze 

działanie miały palmy wykonane z gałązek młodej wierzby, przystrojone 

kwiatami, ziołami, kłosami. 

Wierzbę nazywano rośliną „miłująca życie", starano się jej magiczne działanie 

wykorzystać wszędzie i przekazać domownikom i zwierzętom. Wierzba bowiem 

potrafi wyrosnąć w złych warunkach, rośnie szybciej niż inne krzewy, jako 

pierwsza wypuszcza pąki na wiosnę. 

Po powrocie z kościoła poświęconą palmą domownicy lekko się uderzali, 

wypowiadając przy tym słowa: „Nie ja biję, wierzba bije". Wierzono, że w ten 

sposób domownicy przekazują sobie jej mocy. Dzięki takiemu rytuałowi, panny 

miały zyskać na urodzie, natomiast chłopcom dodać dzielności i siły. Połykano 

także kotki bazi, które chronić miały od złych uroków i wzmacniać ciało, 

uchronić przed bólem gardła. 

Nowo poświęcone palmy wtykano za święty obraz. Chronić miały gospodarstwo 

od piorunów i pożaru, osłaniać zasiewy przed złą pogodą, a ludzi i zwierzęta 

przed chorobami. Wierzono, że ustawiona w czasie burzy przy kominie 

zagradzać będzie błyskawicom drogę do domu.  

Pierwszemu po zimie wypędzeniu krów na pastwisko towarzyszyło gładzenie 

ich palmami po karkach by się dobrze chowały.  

Z gałązek wyciągniętych z palm robiono małe krzyżyki i wtykano w pierwszą 

bruzdę podczas orki.  

Gałązka z palmy włożona do ula chronić miała pszczoły i pomagała im zebrać 

dużo miodu oraz zdrowo się rozmnażać.  

Również rybacy wierzyli w magiczną moc święconej palmy. Wplatali 

wierzbową gałązkę z palmy w swoje sieci, aby czarownice nie zabierały im 

połowów. 

Temu, kto wykonał największą palmę wróżono długie i szczęśliwe życie, a jego 

dzieciom wysoki wzrost i dobre zdrowie. A im piękniej przystrojona była 

palma, tym dzieci miały być ładniejsze. Wierzono również, że w Niedzielę 

Palmową ziemia otwiera się i ukazuje zakopane w niej skarby. 
                                                             
2 Źródło: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 



 
 

Świąteczne porządki - Wielkanocne porządki są nieodłączną częścią 

przygotowań przedświątecznych. Ich znaczenie jest również symboliczne - 

wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Pisanki - zdobienie jajek to ulubione zajęcie dzieci przed Świętami 

Wielkiejnocy. Wielkanocne pisanki zdobią koszyk ze święconką, stół 

wielkanocny, obdarowywano się nimi podczas świąt. Sposoby i pomysły 

dekorowania jajek często zależą od inwencji twórczej. 

Podsyłamy kilka sposobów na Wielkanocną pisankę. 

Rodzaje malowanych jajek: 

Pisanki - barwienie i wosk  

Oklejanki - naklejanie trzciny lub/i kolorowej włóczki 

Naklejanki - naklejanie wycinanki z papieru 

Kraszanki - barwione na jednolity kolor 

Drapanki - wydrapywanie wzorów na zabarwionych kraszankach  

Naturalne barwniki robimy z wywarów różnych roślin i ziół. Oto, sposoby na 

uzyskanie poszczególnych kolorów: 

- brązowy (rudy): łupiny cebuli 

- pomarańczowy - marchwi i dyni oraz z połączenia czerwonego i żółtego  

- czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego 

- żółtozłocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 

- fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 

- zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 

- różowy: sok z buraka  

Do wszystkich naturalnych wywarów należy dodać nieco octu, co sprawi, że 

kolory będą trwalsze. Aby pisanki ładnie wyglądały można je dodatkowo 

przetrzeć szmatką umoczoną w oleju. 

Topienie Judasza - w Wielką Środę chłopcy, topili Judasza. Ze słomy i 

zniszczonych ubrań robiono wielka kukłę. Wleczono ja na łańcuchach po 

okolicy. Gapie, zebrani przy drodze okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano 

„zdrajcę" do stawu. Rytuał ten stanowił symboliczne wymierzenie 

sprawiedliwości. 

Wielkie grzechotanie - zwyczajem było obdarowywanie dzieci w Wielki 

Tydzień grzechotkami. Dzieci biegały po mieście z grzechotkami, hałasując i 

strasząc przechodniów. 

Pogrzeb żuru - w ostatnie dnie wielkiego Postu tuż przed Świętami urządzano 

„pogrzeb żuru" - potrawy spożywanej przez cały post.  

Wieszanie śledzia - czyli przybijanie ryby do drzewa. Tym sposobem karano 

śledzia za to, że przez czas postu „wyganiał" mięso z jadłospisu. 

Święconka - w sobotni poranek dzieci z rodzicami wybierali się do kościoła z 

koszykiem pełnym pokarmów, które zostawały poświęcone. Następnego dnia po 

rezurekcji święconka spożywano podczas śniadania Wielkanocnego. 

W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek (symboli nowego życia), 

w postaci kolorowych pisanek i kraszanek, baranka cukrowego i z chorągiewką 



 
 

z napisem Alleluja, symbolizującego umęczonego Chrystusa, soli (która miała 

chronić przed zepsuciem). Święcimy również: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, 

ciasta świąteczne.  

Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystrajamy serwetkami haftowanymi. 

Produkty, które znajda się w naszym koszyczku związane są z chrześcijańską i 

polską tradycją, z miejscowymi zwyczajami oraz upodobaniami kulinarnymi 

osób zasiadających do śniadania wielkanocnego. 

Coś dla dziewcząt - dziewczęta, które chciały pozbyć się wszelkich 

mankamentów urody w Wielką Sobotę musiały obmyć twarz wodą, w której 

gotowały się jajka na święconkę. 

Wielka Niedziela - tego dnia poranny dźwięk dzwonów miał poruszyć 

zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 

świątecznego śniadania. Dzielono się jajkiem. I zasiadano do bogato 

zastawionego stołu. 

Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, święto lejka - to zabawa, którą wszyscy 

doskonałe znamy. Tego dnia bezkarnie można oblewać wodą wszystkich i 

wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. 

Jeśli któraś z panien się obraziła - to nieprędko znalazła męża.  

Jedynym sposobem na wykupienie się od oblewania była pisanką - dlatego 

każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, który 

tego dnia wręczył pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

Oblewanie się wodą miało symboliczne znaczenie - oczyszczenia. Śmigus 

Dyngus, przypomina również o chrzcie Mieszka I. Poniedziałek Wielkanocny 

roku 966, przyniósł Polsce chrześcijaństwo. 

Szukanie zajączka - zabawa po świątecznym śniadaniu. W ogrodzie ukrywano 

pisanki, które należało jak najszybciej i w jak największej ilości znaleźć. 

      

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Królik czy zając? 
 "Długie uszy, futro o ziemistym kolorze, podobny sposób poruszania i 

licznie wydawane na świat potomstwo - te podobieństwa zdecydowały o 

tym, że królik i, będący symbolem Wielkanocy, zając są ze sobą często 

mylone.
 3 

Jak podkreśla dr Łukasz Depa z Katedry Zoologii Wydziału 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, różnic jest jednak 

sporo, przede wszystkim w zakresie rozrodu i trybu życia. W Polsce żyją 

trzy gatunki z rodziny zającowatych: zające szarak i bielak oraz królik 

europejski. 

 Zające są większe, mają dłuższe kończyny i uszy, a ich młode są 

znacznie szybciej zdolne do życia, niż królików.  Popularny szarak (łac. 

Lepus europaeus) zamieszkuje tereny otwarte i rolnicze, lubi miedze. Nie 

buduje nor, preferuje samotny tryb życia. „Zwykle wyleguje się w 

kotlinkach i zakrzaczeniach. Jeżeli idziemy w teren, to zająca zauważymy w 

ostatnim momencie, kiedy wyskakuje nam spod nóg, jest z reguły tak 

dobrze ukryty, że go nie widać. To gatunek rodzimy (...). Zając nie budują 

w ogóle nor, a ich młode rodzą się pokryte futrem i są niemal gotowe do 

samodzielnego życia, Przez 4 tygodnie siedzą w kotlinkach i starają się być 

jak najmniej widoczne. Matka dochodzi do nich tylko na 5 minut w ciągu 

całego dnia, żeby je nakarmić, przez resztę czasu muszą sobie radzić same. 

 Królik europejski (Oryctolagus cuniculus) ma krótsze uszy i bardziej 

krępą budowę ciała. To gatunek obcy w faunie polskiej, pochodzący z 

Półwyspu Iberyjskiego, północnej Afryki i południowej Francji. 

Rozprzestrzenił się po Europie dzięki Rzymianom, którzy ze względu na 

łatwą hodowlę wozili króliki jako źródło mięsa dla swojej armii. Królik 

zamieszkuje również tereny otwarte, preferuje gleby piaszczyste, w 

przeciwieństwie do zająca buduje nory i żyje w koloniach. „Buduje nory 

dlatego, że jego młode są niezdolne do samodzielnego życia, rodzą się ślepe, 

niepokryte futrem, w związku z tym są narażone na niebezpieczeństwa i 

muszą być schowane w norze. Podobnie jak u zajęcy samica przychodzi 

tylko raz na dobę nakarmić młode, żeby nie zwracać uwagi drapieżników” 

– mówił zoolog. Królik osiąga dojrzałość płciową w wieku 4 miesięcy i jest 

bardzo płodny.„Być może ta płodność jest powodem, dla którego królik 

został skojarzony z Wielkanocą, czyli rodzącym się życiem. U nas 

kojarzymy ze świętami przede wszystkim zająca, w kulturze zachodniej to 

raczej królik, Easter bunny' - powiedział dr Depa. 

                                                             
3
 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C394725%2Czajac-i-krolik-czesto-mylone-z-powodu-

podobnego-wygladu-i-plodnosci.html 



 
 

PAP - Nauka w Polsce 

Królik Tosi 
 Królik miniaturka to miłe, domowe zwierzątko, które może stać się 

doskonałym towarzyszem życia i zabaw każdego dziecka. 

Tosia, która jest dumną właścicielką królików, mówi o tych zwierzętach 

tak: 

 " Króliki to bardzo zabawne zwierzęta. Lubią bardzo towarzystwo i 

kochają swojego właściciela. Nie wolno im dawać byle czego do jedzenia. 

Jeśli chodzi o zabawę, to lubią się bawić piłką. Są bardzo kochane". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Tosia, 1b 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozrywka 
Krzyżówka wiosenna 

 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

 

1. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 

2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzece. 

3. Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato. 

4. Kwiat wyłaniający się za śniegu. 

5. Kotki, które rosną na drzewach. 

6. Ptak, symbolizujący wiosnę. 

Krzyżówka wielkanocna 
 

W puste pola krzyżówki wpisz symbole związane z Wielkanocą.  

 

Źródło: Internet 



 
 

 

Labirynt 
 



 
 

Opowiadanie 

 

"Blask bieli" 
  Ferie zimowe właśnie się rozpoczęły. Płatki śniegu powoli przykrywały 

okolicę białym puchem, a lód błyszczał w oddali na zamarzniętych 

strumieniach, rzekach i jeziorach. Idealny czas na odpoczynek w górach. 

To samo pomyśleli rodzice Pawła. 

     Paweł miał dopiero niecałe 6 lat, więc to jeszcze jego rodzice o wszystkim 

decydowali. Jako że w okresie tegorocznych ferii wypadały też walentynki i 

rocznica ich ślubu, postanowili, że wyjadą na takie właśnie wakacje w 

górach. Dziadek Pawła miał domek z bali pośrodku wielkiego, górskiego 

lasu - perfekcyjne i niezwykle klimatyczne miejsce na takie wyjazdy. Gdy 

tylko przybyli, Paweł był oszołomiony tym niezwykłym widokiem, którego 

mógł być świadkiem. Zaraz przed nim rozciągała się ogromna, pusta 

polana, cała pokryta śniegiem i otoczona białymi od śniegu sosnami. Na 

środku stała niewielka, również przykryta białym płaszczem, drewniana 

chatka. Dym unosił się z komina. Dziadek Pawła machał do nich przez 

okno. Mama chłopca wskazała palcem na dwie sarny, które akurat 

przechodziły przez polanę. Paweł uśmiechnął się szeroko i z zaciekawieniem 

im się przyglądał. Mimo że był bardzo mały, ten piękny krajobraz zapisał 

mu się na długo w pamięci.  

     Pierwszego dnia Paweł przez większość czasu słuchał opowieści dziadka 

przy ognisku i bawił się jego starymi, drewnianymi zabawkami na małym 

dywaniku pośrodku salonu. Po południu poszedł z rodzicami na spacer po 

lesie, ale zasnął w połowie drogi i spacer skończył się znacznie szybciej, niż 

jego rodzice planowali. Wydarzenia z następnego dnia zmieniły lub raczej 

ukształtowały jego życie. Jeszcze przed wschodem słońca rodzice obudzili 

go na chwilę, by się przygotował, a potem zabrali go do samochodu, gdzie 

znowu zasnął. Obudził się dopiero, gdy jego rodzice dojechali na miejsce. 

Mama wyprowadziła Pawła z samochodu, zasłaniając mu oczy i 

poprowadziła go do niewiadomego miejsca. Gdy dotarli do celu, oboje 

stanęli, a jego mama przykucnęła i powoli zsuwając swoje ręce z jego oczu, 

powiedziała: "Mamy dla ciebie niespodziankę, Pawełku". Chłopiec ujrzał 

przed sobą najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek miał okazję zobaczyć w 

swoim życiu. Zaraz przed nim rozpościerało się wielkie, zamarznięte 

jezioro, za którym niczym wielki płomień powoli wschodziło słońce. 

Jaskrawy blask odbijał się od gładkiej jak lustro powierzchni lodu, 

sprawiając, że mieniła się tak wieloma kolorami, że żaden artysta nie byłby 

w stanie uchwycić ich na jakimkolwiek obrazie. Ostre promienie światła 

wyłaniały się zza horyzontu i przebijały przez drzewa, tworząc na śniegu 

jasne plamy. Niebo wyglądało jak paleta do mieszania farb, przechodząc z 



 
 

ostrej czerwieni, przez pomarańcz i żółć do bieli i łagodnego, nieskalanego 

błękitu. W powietrzu unosiła się lekka, poranna mgła, dzięki czemu w kilku 

miejscach na śniegu tworzyła się tęcza. Zarówno Paweł jak i jego rodzice 

przez dłuższą chwilę onieśmieleni pięknem tego niezwykłego krajobrazu, 

stali przytuleni do siebie w zachwycie. Rodzice Pawła po pewnym czasie 

chcieli pójść z nim na spacer dookoła jeziora, a nawet pojeździć na łyżwach 

po jego zamarzniętej tafli, ale Paweł za nic nie chciał oderwać wzroku ani 

tym bardziej odejść od tego cudu natury, który rozpościerał się przed jego 

obliczem. Niezdolni do przekonania dziecka by iść dalej, rozłożyli składane 

krzesła obok niego. Postanowili zostać z nim i dalej podziwiać ten 

niesamowity widok. Ostatecznie wpatrywali się w niego przez ponad pół 

godziny, aż słońce całe wyłoniło się zza horyzontu, a okolica przybrała 

wygląd i barwy typowego, zimowego krajobrazu, który można spotkać 

wszędzie. Gdy wrócili do chatki, Paweł nie dawał rodzicom spokoju i cały 

czas zadręczał ich opowieściami i pytaniami o to, co dzisiaj widział. Był tak 

podekscytowany tym wszystkim, że jeszcze przez dwa tygodnie myślał tylko 

o tym. 

     Od tamtej pory Paweł chciał jeździć do dziadka kiedy tylko miał okazję, 

nieważne czy był środek lata, czy późna jesień. Za każdym razem 

przychodził chociaż na chwilę w okolice jeziora, zazwyczaj o różnych 

porach dnia i coraz dokładniej obserwował zmiany w krajobrazie. Gdy był 

już nieco starszy, zaczął interesować się fotografią, a owo jezioro i jego 

okolice były dla niego idealnym miejscem do ćwiczeń. Stawał się coraz 

lepszy i wygrywał coraz więcej konkursów fotograficznych. Już jako 

dorosły, gdy uznał, że stał się wystarczająco dobrym fotografem, postanowił 

udać się w podróż po świecie i zebrać jak najpiękniejsze zdjęcia natury, 

mając nadzieję, że kiedyś znajdzie coś równie pięknego jak to, co widział 

jako dziecko. Przez dziesiątki lat podróży po świecie zwiedził miejsca tak 

piękne, że większość ludzi nie uwierzyłaby, że istnieją. Mimo to, dalej czuł 

pewną pustkę. Czegoś mu brakowało. Będąc w tylu miejscach, już powoli 

zapominał czego szuka, ale pewnego dnia, po zrobieniu niezwykłego zdjęcia, 

do którego przygotowywał się przez ponad rok, nagle go olśniło. 

Przypomniał sobie, co zawiodło go do tego miejsca i prowadziło przez życie.  

     Gdy tylko odebrał wszystkie swoje nagrody i pozałatwiał wszystkie 

sprawy, ogłosił, że wyrusza w swoją ostatnią podróż, by dokonać dzieła 

swojego życia. Wkrótce wyjechał do starej chatki po dziadku, by w niej 

zamieszkać. Przez pierwszy miesiąc przywracał ją do porządku, w końcu 

nikt w niej nie był od kilku lat. Gdy skończył, zabrał się do pracy. Przez 

kilka kolejnych lat ćwiczył i zdobywał wszystkie informacje, jakie mógł - 

wiosną, latem i jesienią obserwował zwierzęta żyjące w lesie i to, jakie trasy 

często pokonują, najwięcej czasu spędzając jednak na szukaniu najlepszego 

ujęcia nad jeziorem. Każdej zimy badał, jakie zjawiska występują o jakiej 

godzinie i mozolnie starał się ustalić, kiedy będą perfekcyjne na jego 



 
 

zdjęcie. Wreszcie, po prawie pięciu latach ciągłych obserwacji i 

przygotowań, udało mu się uchwycić na zdjęciu krajobraz tak piękny, 

jakiego żaden inny człowiek wcześniej nie widział, w akompaniamencie 

niesamowitych ujęć leśnych zwierząt. Podnosząc głowę znad obiektywu 

aparatu, poczuł, że z jego oczu spłynęły łzy. Czuł, że spełnił swoje zadanie w 

życiu i nie potrzebował już niczego więcej do szczęścia. Przez kolejną 

godzinę leżał w śniegu, delikatnie przytulając aparat, ciągle patrząc z 

uśmiechem w niebo, przeglądając swoje dzieło lub podziwiając krajobraz, 

tak jak przed wielu laty.  

      Jego powrót był wielkim wydarzeniem, a gdy pokazał światu swoje 

zdjęcie, było o nim głośno jak o żadnym fotografie przed nim. Szybko 

zyskał niezliczoną ilość nagród, a jego zdjęcie zostało ogłoszone arcydziełem 

fotografii. Od tamtego czasu Paweł porzucił pracę fotografa, założył 

rodzinę i zaczął prowadzić spokojne życie, czasem tylko udzielając 

wywiadów i dzieląc się swoją historią. 
       

           Autor: 

Dominik Lazarek (3c) 
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