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Od Redakcji...  
Witajcie, Czytelnicy! 

Już niedługo upragnione wakacje! Morze, 

góry, jeziora, czas spędzony w mieście. 

Gdziekolwiek będziecie spędzać wolne dni, 

pamiętajcie o zasadach bezpiecznego 

wypoczynku. Mamy także dla Was propozycje ciekawych zabaw. 

Zachęcamy Was również do przeczytania opowiadań. Każde z 

nich prezentuje inny styl, charakterystyczny dla autora.  
 

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 
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Bezpieczne wakacje. 
 Aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami, wystarczy 

wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
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1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - przechodź na 

pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.  

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór - strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny 

podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców - w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot 

może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 
1 https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html



 
 

Wakacyjne zabawy. 

 



 
 

Rajd górski "Powitanie 

wiosny". 
 11 maja odbył się rajd górski "Powitanie wiosny" 

organizowany przez PTTK. Nasi uczniowie zawsze chętnie biorą 

w nim udział. W tym roku do grona zwolenników pieszych 

wycieczek dołączyło kilkoro uczniów z klas pierwszych. Swoje 

wrażenia z górskiej wędrówki przedstawili na rysunkach. Pogoda 

podczas rajdu dopisała, widoki były  piękne, a twarze uczestników 

uśmiechnięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nasze zainteresowania. 
 W tym numerze szkolnej gazetki przedstawiamy Wam Wiktora, 

ucznia klasy 1b. Wiktor interesuje się nauką i techniką. Pięknie rysuje. 

Fascynują go samoloty, statki, samochody i wielkie konstrukcje. Marzy o 

kosmicznych podróżach - chciałby polecieć na... Słońce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor rysunków: Wiktor, klasa 1b. 
 

 



 
 

Niezwykła lekcja z muzyką. 
 W naszej szkole odbyła się lekcja umuzykalniająca. Przeprowadził ją 

niezwykły człowiek, multiinstrumentalista Pan Patryk Sobek (prywatnie 

tata naszych uczennic Oliwii z 2a i Lillianny z 1a). Towarzyszył mu Pan 

Wojtek Ryszkowski. Panowie zaprezentowali instrumenty muzyczne. Wraz 

z Lilianną i Oliwią dali piękny koncert i zaprosili naszych uczniów na 

wspólne warsztaty muzyczne. Dziękujemy!! .
ii
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://pl-pl.facebook.com/gim3cieszyn/ 

 



 
 

Opowiadanie 
Część I 

 

           Anioły przypominają wyglądem ludzi. Mają jednak 

skrzydła, cudowne sukienki i gęste włosy oraz potrafią 

przeteleportować się z jednego miejsca na drugie.  

 Kiedy miałam trzy latka, powiedziałam mojej mamie, że mój 

Anioł Stróż ma błękitną sukienkę. Teraz, kiedy myślę o moim 

Aniele, to wyobrażam go sobie z ogromnymi, pierzastymi 

skrzydłami, na których znajduje się miliard pięknych, 

błyszczących pereł. Ma on gołe stópki, falującą u dołu sukienkę, 

która jest bardzo jasna, a jej światło błyszczy na wszystkie strony.  

          Raz wyobraziłam sobie, że mój Anioł pożyczył mi swoje 

skrzydła, żebym z nim poleciała do jego Anielskiej rodziny. 

Okazało się, że mój Anioł Stróż był najmłodszym dzieckiem 

Aniołów Stróżów moich rodziców! Na dodatek, w tej rodzinie byli 

jeszcze Aniołowie, którzy opiekowali się moimi braćmi! Kiedy do 

nich przyleciałam nie musieli oni ciężko pracować, bo właśnie 

nasza rodzina spała kamiennym snem. Sen mojej mamy był o tym, 

że jest góralką i gra na skrzypcach na jakimś konkursie. Moja 

mama zagrała najpiękniej, a do tego jeszcze zatańczyła, przez co 

zwyciężyła w konkursie. Otrzymała jako nagrodę puchar, 

wielkości mojego łóżka.  Aniołowie pokazali mi sny całej mojej 

rodziny. Byłam bardzo zaskoczona tym, co zobaczyłam, bo 

niektóre sny były wesołe, niektóre śmieszne i były tak ciekawe, jak 

film oglądany w kinie. Po obejrzeniu wszystkich snów wróciłam 

do domu z moim Aniołkiem. Oddałam mu jego perłowe skrzydła i 

porozmawiałam z nim o tym, jak jest w niebie. Dowiedziałam się, 

że w niebie nikogo nic nie boli, nikt nie jest stary, nikt nie nosi 

okularów i wszyscy są dla siebie mili i są szczęśliwi.  

 Ale coś więcej na ten temat opowiem Wam w następnej 

części mojego opowiadania o Aniołach... 

        Małgosia Waszut, Kl. Ib  

 

 



 
 

    "Mój Anioł" Małgosia Waszut, Kl. 

Ib  



 
 

Opowiadanie 
"Morgana"  

Parzący gorąc powietrza unoszący się nad taflą jeziorka. Miejsce 

zamieszkane tylko przez owady roznoszące wszelakie choroby.  

Spragnione, wysuszone gardło, nieznośnie drapiące. Powolnym, 

zmęczonym krokiem zbliżała się do upragnionego miejsca.  

    Wysuszona, spalona skóra na jej ramionach odpadała długimi 

płatami, sprawiając ogromny ból, mimo wszystko 

nieporównywalny z pragnieniem i głodem, który ją opanował. 

Puste błękintnoblade oczy wpatrzone w jeden cel, który trzeba 

było osiągnąć, bez względu na wszystko.  

     Oaza, do której zmierzała, wydawała się oddalać, tym samym 

doprowadzając ją do szału. Postanowiła przyspieszyć. Dla niej był 

to bieg ponad jej siły, dla innych jedynie szybki chód, jednak kim 

są inni podczas walki o przetrwanie? Sama nie wiedziała, czemu 

nie dane było jej odlecieć ponad niebo. Odnosiła wrażenie, że 

jedynym, co ją trzyma w obecnym pandemonium, jest jej 

upartość, niepozwalająca się poddać, każąca iść dalej w nadziei na 

przetrwanie. Znienawidziła ją bardziej niż cokolwiek innego na 

świecie, a przecież była jej przyjaciółką, kimś kto był zawsze oraz 

kimś kto zawsze dawał powód do tego by się podnieść i iść dalej. 

Obecnie tego nie chciała, chciała się poddać. Móc przestać walczyć 

o cokolwiek.  

    Przetarła zmęczone oczy jeszcze raz, upewniając się, że jest 

blisko celu, pozostało zaledwie kilka kroków. Wyciągnęła kościstą 

dłoń w kierunku wody, która rozpłynęła się, udając mgłę powoli 

opadającą na szczytach gór. Bezwładnie upadła na gorący piach. 

Odwieczna przyjaciółka, nie mając siły, poddała się, a wraz z nią i 

ona - niebieskooka istota, pragnąca końca bardziej niż ktokolwiek 

inny.  
  

          Autorka: Nadia, 

kl.3c. 

 

 

 

  



 
 

Opowiadanie 

"Starzec" 

 Piękny dzień. Słońce świeci jasno i 

mocno. Chmury powoli przesuwają się po 

niebie. Życie dookoła głośno daje znać światu o swoim istnieniu. Nic w 

zasięgu wzroku nie jest bezczynne. Jednak jest w okolicy coś prawie 

niezauważalnego, zupełnie cichego i prawie nieruchomego. Coś, co zupełnie 

już tu nie pasuje. 

 Okryty cieniem ogromnego drzewa rosnącego zaraz z tyłu, oparty 

plecami o jego pień, osiadły na delikatnie powiewającej, zielonej trawie. 

Nieruchomy, zupełnie cichy, niezauważalny szczegół krajobrazu. Tym był 

właśnie pewien starzec z małym zegarkiem na lewej ręce, ubrany w 

wypłowiałą i zdartą, skórzaną kurtkę, wyblakłą, białą koszulkę z małą 

plamą po kawie i starannie wypolerowane, ale porządnie schodzone, 

skórzane buty. Wszystko, co ze sobą ma, tak samo jak on, pochodzi z 

dawnych lat i tam ma swoje miejsce, a jednak dalej istnieje dzisiaj, 

odosobnione i nieważne. W miejscu, w którym siedział, trawa była rzadka, 

trwale spłaszczona i w wielu miejscach sucha. Dookoła niego można było 

dostrzec okruszki jedzenia, w większości pozbierane przez mrówki, kilka 

starych kapsli, przykrytych do połowy ziemią oraz kilka kawałków szkła. 

Sam starzec miał po swojej prawej stronie niewielki przedmiot, starannie 

zawinięty chustą z ręcznie wyszytym napisem i wzorem kwiatów i lekko 

poobijany, pozdzierany w kilku miejscach, metalowy termos, a po swojej 

lewej - niewielki, podniszczony notes ze skórzaną oprawką, pożółkłymi 

stronami i z wczepionym w niego długopisem, średniej wielkości brązową 

walizkę oraz najzwyklejszą, drewnianą laskę opartą o drzewo. Oprócz tego 

starzec trzymał delikatnie w swojej prawej ręce otwierany, kieszonkowy 

zegarek z przetartym w kilku miejscach łańcuchem. Z pozoru nie wygląda 

na nikogo specjalnego, niczym szczególnym się nie wyróżnia i nie przyciąga 

niczyjej uwagi. Oczywiście, pozory bardzo często mylą. 

 Jednak, nie w jego przypadku. 

Starzec ten jest najzwyklejszym starcem. Takim, którego każdy najpewniej 

kiedyś spotkał. Jego powód przebywania tu w zupełnej ciszy i bezruchu 



 
 

jest, jak można się spodziewać, tak samo zwyczajny i prosty jak on sam. 

Starzec ten, każdego dnia rano pakuje te same przedmioty do walizki, 

chwyta ją w jedną rękę, a swoją laskę w drugą i wychodzi z domu. Nawet 

jeśli pogoda mu nie sprzyja, każdy dzień zaczyna tak samo. Jeśli jest zimno, 

ubiera szarawy sweter w kratę i od czasu do czasu zarzuca na głowę stary 

kaszkiet, który zazwyczaj zostawia na wieszaku. Jeśli pada deszcz, zabiera 

ze sobą czarny parasol, lekko wgnieciony z jednej strony i ubiera ciemnawy 

płaszcz. Gdy pada śnieg, ubiera zarówno swój płaszcz jak i kaszkiet, ale 

oprócz tego pakuje do swojej walizki starannie poskładany koc, który 

zabiera ze sobą też przy większych ulewach. Kiedy już pozbiera wszystkie 

swoje rzeczy i się ubierze, zerka na obraz na ścianie, uśmiecha się i 

sprawdza, czy ma w kieszeni spodni swój zegarek. Zazwyczaj wyciąga go na 

chwilę i z uśmiechem przygląda mu się przez chwilę, a chowając go z 

powrotem, wyciąga klucze. Po wyjściu z domu zamyka drzwi na klucz i 

zawsze sprawdza, czy na pewno są zamknięte. Później, spokojnym krokiem 

wychodzi do miasta. Nigdy się nie spieszy i zawsze przygląda się mijającym 

go przechodniom i miastu. Zawsze pierwszym miejscem, do którego idzie, 

jest niewielka stołówka na obrzeżach miasta, w której pracował kiedyś jego 

przyjaciel. Mimo że jest dosyć daleko od jego domu, starzec za każdym 

razem przychodzi właśnie do tej stołówki i tylko do niej. Kiedy wreszcie 

dotrze na miejsce zamawia dla siebie ciepły obiad, który, zapakowany w 

specjalny pojemnik, pakuje do swojej walizki. Idąc dalej niezwykle 

spokojnym krokiem, udaje się do małego lasku, który rośnie tylko kilka ulic 

od stołówki. Zanim wchodzi do lasu, zawsze przystaje na chwilę i spogląda 

na drzewa, co z kolei za każdym razem wywołuje u niego uśmiech. 

Przyglądając się śladom zwierząt i roślinom, staruszek spokojnie jak 

zawsze idzie w głąb lasu.  

 W końcu przychodzi na wielką, pustą polanę z pojedynczym drzewem 

pośrodku. Podchodzi do drzewa zawsze w tym samym miejscu i opiera o nie 

swoją laskę. Zależnie od pogody, otwiera walizkę, wyciąga z niej swój koc i 

rozkłada go, żeby na nim usiąść lub siada na ziemi. Wtedy bierze swoją 

walizkę na kolana i wyciąga z niej wszystko oprócz obiadu ze stołówki, 

układa obok siebie, a potem odkłada walizkę obok swojej laski. Tak siedząc, 

spędza cały swój dzień, obserwując otaczające go, niesamowite piękno 

przyrody, rozmyślając i wspominając dawne czasy. Niedługo po tym jak 

przyjdzie, chwyta zawiniątko po prawej i je odpakowuje. Jest to tylko 

kanapka zawinięta w chustę, innymi słowy jego śniadanie. Gdy skończy 



 
 

jeść, chwyta chustkę i lekko ją otrzepuje, przygląda jej się chwilę i 

poskładaną chowa do walizki. Czasem wyciąga ją jeszcze po kilku 

godzinach, żeby na nią spojrzeć. Dostał tę chustę od swojej żony, która 

sama ją uszyła i wyhaftowała na niej piękny wzór, o którym starzec kiedyś 

jej opowiedział, oraz ich imiona, nazwisko i zdanie, które ciągle sobie 

powtarzali, po tym, jak się pobrali - "Póki czas nas nie rozdzieli". Co jakiś 

czas starzec popija herbatę ze swojego termosu, który nie różnił się zupełnie 

niczym od jakiegokolwiek innego termosu tego typu, ale mimo to nie 

wymieniłby go na żaden inny. Termos ten był czymś, co towarzyszyło mu 

już od młodzieńczych lat, ale co najważniejsze - czymś, co zawsze 

przywoływało masę wspomnień o jego wyprawach z przyjaciółmi i rodziną. 

Gdy kończył jeść śniadanie, wyciągał z kieszeni swój zegarek. Mimo że miał 

zegarek na lewej ręce, ten w jego kieszeni był dla niego znacznie ważniejszy. 

Co prawda nie pokazywał właściwej godziny już od wielu lat i był mocno 

zniszczony, ale był to jeden z jego największych skarbów. Sam zegarek 

starzec dostał jeszcze jako dziecko od swojego ojca jako prezent, a nawet 

jako nagrodę za to, jak dobrze się spisywał przez ostatnie kilka lat. Po 

jakimś czasie, gdy był nieco starszy, zapomniał o zegarku i trzymał go w 

starym kufrze z dzieciństwa, ale gdy był już dorosły, jego ojciec, do którego 

był bardzo mocno przywiązany, umarł. Zrozpaczony przypomniał sobie o 

wszystkim, co jego ojciec dla niego zrobił i przez myśl przemknął mu ów 

zegarek. Długo musiał go szukać, ale gdy wreszcie go znalazł, już nigdy się z 

nim nie rozstawał. Po jakimś czasie postanowił wsadzić do środka zdjęcie 

swojego ojca tak, żeby zawsze o nim pamiętac, gdy będzie sprawdzać 

godzinę. Niedługo potem się ożenił i wkrótce zdjęcie Ojca zastąpiło zdjęcie 

jego żony. Po jakimś czasie zaczął mieć wyrzuty sumienia i obok zdjęcia 

żony przykleił ponownie zdjęcie ojca, ale uznał, że to dalej nie będzie 

sprawiedliwe, więc dokleił też zdjęcie swojej matki. Wtedy razem z żoną 

przeprowadził się do swojej rodzinnej miejscowości, w której mieszka do 

dziś i po jakimś czasie zaprowadził ją na polanę, na którą codziennie teraz 

przychodzi. Do niedawna chodził tu jeszcze z nią, ale raz, gdy siedzieli pod 

drzewem, jego żona poprosiła, żeby pokazał jej na chwilę swój zegarek. 

Wtedy nie wydawało się, że będzie to cokolwiek niezwykłego, jego żona 

często go o to prosiła. Jednak tym razem los przybrał ciemniejsze barwy. 

Jako że jego żona była już stara, jej ciało było słabe i choroby zaczynały 

odciskać na niej swoje piętno. Właśnie w tym momencie, gdy nic nie 

podejrzewając, trzymała zegarek, nadeszła pora, by czas zaczął zbierać 



 
 

swoje pierwsze żniwo. Zaczęła mocno kaszleć i zgięła się w pół. Z każdą 

chwilą coraz bardziej kaszlała i osuwała się na ziemię. Jej mąż zareagował 

najszybciej, jak mógł i starał się jej jakoś pomóc, ale sam nie wiedział 

jeszcze, co dokładnie się dzieje. Cała sytuacja tak go zaskoczyła i przeraziła, 

że nie zauważył jak jego żona upuszcza zegarek. Teraz był tylko skupiony 

na niej, a wszystko inne nie miało dla niego znaczenia. Zaczął krzyczeć o 

pomoc i starał się jakoś pomóc żonie, ale jak tylko zdał sobie sprawę, że nie 

może nic zrobić, chwycił ją pod ramię i zaczął iść z nią w stronę miasta. Już 

po kilku krokach straciła przytomność. Używając do tego wszystkich 

swoich sił, musiał ją podnieść i nieść na rękach. Najbliższy szpital był dosyć 

daleko od tej polany, ale wystarczyłoby dotrzeć do miasta. Biorąc cały jej 

ciężar na swoje stare barki i słabe plecy, biegł przez las najszybciej, jak 

mógł. Od południa padał deszcz, przez co trawa była mokra i wszędzie było 

błoto, więc kilka razy stracił równowagę i upadł na jedno kolano, raniąc się 

o kamienie. Mimo to nie poddawał się. Wyczerpany i cały obolały dalej 

biegł, ile miał sił w nogach. Powoli przestawał widzieć. Kiedy nareszcie 

dotarł do miasta, znowu zaczął krzyczeć o pomoc. Ktoś go zauważył. Gdy 

tylko starzec zobaczył, że ktoś biegnie w jego kierunku, poczuł, że traci 

przytomność z przemęczenia i powoli osuwa się na ziemię. Ostatnim 

wysiłkiem postarał się, żeby jego żonie nic się nie stało, kiedy on straci 

przytomność. 

 Obudził się dopiero późnym wieczorem w szpitalu. Lekarze dopiero 

co skończyli go badać i opatrywać jego rany na nogach. Gdy tylko 

przypomniał sobie, co się stało, zerwał się i zaczął szukać swojej żony. Była 

jeszcze nieprzytomna, ale wyglądało na to, że na razie jest bezpieczna. 

Wkrótce lekarze wytłumaczyli mu całą sytuację i gdy już się uspokoił 

zrobili jeszcze kilka badań. Tego dnia spędził całą noc w szpitalu, obok 

swojej żony, czekając aż się obudzi. Obudziła się późną nocą i prawie 

rozpłakała się, gdy zobaczyła swojego męża. Lekarz mówił, że powinna 

jeszcze zostać w szpitalu, więc starzec postanowił, że będzie się nią 

opiekował, najlepiej jak potrafi. Spędzał z nią całe dnie, zostawał z nią 

nawet, kiedy spała, wychodził tylko, żeby kupić dla niej jakieś małe 

upominki na pocieszenie lub coś do jedzenia. Tak minął tydzień. Z każdym 

dniem wydawała się coraz słabsza, ale lekarze nic nie mówili. W końcu, 

ósmego dnia jej pobytu w szpitalu, późnym wieczorem, gdy rozmawiali, 

powiedziała, że jest zmęczona i pójdzie spać. On cały czas trzymał jej rękę i 

patrzył, jak zasypia. Widział, jak zamyka oczy i zastyga w bezruchu, czuł 



 
 

jak jej ręka robi się coraz bardziej bezwładna i słyszał, jak jej oddech coraz 

bardziej się ucisza. Zaczął mocno płakać, ścisnął jej dłoń i ostatni raz ją 

przytulił i pocałował w czoło. Od tego czasu, aż do jej pogrzebu trzy dni 

później, był bardzo przygnębiony i cały czas siedział w domu. Dopiero kilka 

dni po pogrzebie pozbierał swoje myśli i podniósł się na duchu. Dalej nieco 

przygnębiony udał się na swoje ulubione miejsce na polanie, nawet nie 

zauważając, że nie ma swojej walizki. Niosąc swoją żonę z lasu, mocno 

nadwyrężył sobie stawy, więc musiał teraz chodzić o lasce, a 

przyzwyczajenie się do niej i wspomnienia o żonie zajęły jego myśli podczas 

całej drogi. Gdy wreszcie dotarł na polanę, przystanął zdziwiony i jakby 

chcąc się upewnić, czy dobrze widzi, niepewnie podszedł do drzewa. 

Wszystkie jego rzeczy dalej tam były, rozrzucone, jak je zostawili. Były całe 

brudne, podmokłe i podniszczone, ale dalej tam były. Starzec bardzo się z 

tego ucieszył i uśmiechnął się, a do oczu napłynęło mu kilka łez. Chwilę 

zajęło mu pozbieranie, otrzepanie z ziemi i ułożenie wszystkiego, ale w 

końcu usiadł znowu pod drzewem i ponownie się uśmiechnął. Siedział tak 

przez dłuższą chwilę, jak zazwyczaj i gdy odruchowo sięgnął po swój 

zegarek, poczuł, że nie ma go w kieszeni. Gorączkowo zaczął go szukać w 

swoich ubraniach, walizce i okolicy, ale go nie znalazł. Gdy już miał się, 

poddać spojrzał na prawo i zobaczył, że coś słabo błyszczy w trawie. Wstał i 

podszedł do tego miejsca i rzeczywiście, zegarek tam leżał. Był cały brudny, 

z jednej strony zasypany ziemią. Starzec wyciągnął rękę i delikatnie go 

podniósł. Gdy tylko go uniósł, coś z niego odpadło. Chwilę potem spadło 

kilka kolejnych fragmentów. Odwrócił go i zobaczył że szkło jest rozbite, a 

wskazówki przestały działać. Koniec końców uznał, że nie będzie go 

naprawiał.  

 Tak oto zegarek ten przypomina mu całe jego życie, od momentu, w 

którym dostał go od ojca, aż po nieszczęśliwą śmierć jego ukochanej żony. 

Jest to jego największy skarb, z którym nigdy się nie rozstaje. Zawsze, gdy 

siedzi na polanie i mu sie przygląda, przypomina sobie wszystko, co z nim 

przeżył i szeroko się uśmiecha. Na tym też spędza większość czasu na 

polanie - zbierając wspomnienia, rozmyślając i podziwiając przyrodę. Ma 

jednak jeszcze jedno zajęcie, które zostawia sobie na późniejsze pory dnia, 

nie wcześniej niż zje obiad wzięty ze stołówki. Jakiś czas temu szukał czegoś 

w domu i znalazł stary notes ze skórzaną oprawką, który podawali sobie 

razem z jego żoną, gdy byli młodzi i zostawiali wiadomości dla siebie. 

Odkąd go znalazł, zawsze zabiera go ze sobą na polanę i pod koniec dnia 



 
 

pisze wiadomości do swojej żony, tak jak kiedyś, tylko teraz opisuje, co 

każdego dnia przeżył, co widział, co czuł i co wymyślił. 

          Autor: Dominik 

Lazarek, kl.3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na ochłodę i dla zdrowia. 

Koktajl truskawkowy
iii

 

Składniki na 2 porcje: 

 250 g truskawek (3 szklanki), 

 150 g banana (1 mały), 

 1 szklanka jogurtu naturalnego, 

 1/2 szklanki mleka (krowiego lub roślinnego) lub soku 

jabłkowego, 

 opcjonalnie - gałka lodów śmietankowych lub waniliowych. 

Przygotowanie: 

 Truskawki umyć i oderwać szypułki, włożyć do pojemnika 

blendera. Dodać obranego banana, jogurt i sok lub mleko. 

Zmiksować. 

 Opcjonalnie można podawać z gałką lodów śmietankowych - 

włożoną do każdej szklanki lub zmiksowaną przez chwilę z 

resztą składników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/koktajl-truskawkowy 



 
 

Kolorowanka. 
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