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SŁÓW KILKA OD REDAKCJI… 
 
Drodzy Czytelnicy! 

Po raz pierwszy w naszej gazetce 

szkolnej wspominamy wakacje, czyli 

dwa ulubione miesiące prawie każde-

go ucznia (a może jednak KAŻDEGO?). 

Ilu uczniów, tyle różnych skojarzeń 

z wakacjami. Dla jednych jest to czas 

odpoczynku, relaksu, wyciszenia, na-

ładowania baterii na kolejne miesiące, 

dla innych to nieustanna przygoda, 

podróże dalekie i bliskie, ciekawi lu-

dzie, fascynujące przeżycia. Kilkuna-

stu naszych uczniów w tym numerze 

podzieli się z Wami swoimi wakacyj-

nymi wspomnieniami, powróci do tych 

ciepłych, beztroskich dni, kiedy nie 

trzeba było wstawać skoro świt, a czas 

wypełniały im same przyjemności. Po-

lecam także bardzo gorąco trzy wy-

wiady! W pierwszym dowiecie się, jak 

spędziła wakacje nasza pani sekretarz 

Anna Bętkowska, a pozostałe dwa 

przybliżą Wam sylwetki naszych no-

wych wolontariuszek z Hiszpanii 

i  Niemiec.  Powspominajcie  razem 

z nami ten letni czas!  

 

opiekun gazetki 

Ilona Kaczmarek 

WAKACJE WE WSPOMNIENIACH 
NAJMŁODSZYCH 

 
Wakacje już za nami, ale to najważniej-
sze zostało i będzie nam towarzyszyło już 
zawsze – wspomnienia!!! 
 
Jedno z miejsc, w których 
byłam w tym roku na wa-
kacjach, to Jura Krakow-
sko-Częstochowska. Mie-
szkałam razem z rodziną 
w drewnianym domku 
niedaleko Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Czas 
spędzałam bardzo aktyw-
nie: chodziłam na piesze 
wycieczki, wspinałam się 
w skałach, byłam w jaski-
ni i skakałam na trampoli-
nie. Bardzo mi się podo-
bało, czas  szybko nam 
minął.   

Maria Kwiatkowska,  
klasa 3a  

…………………………………………………. 
 

Moje wakacje były cudowne! Pojechałam z ku-
zynką na kolonie. Było tam bardzo ciekawie. 
Mieszkaliśmy w hotelu – w czteroosobowych 
pokojach. Codziennie chodziliśmy na plażę, 
gdyż pogoda nas rozpieszczała. Pływaliśmy 
również w basenie. Bawiliśmy się nawet w we-
sołym miasteczku. Tu najciekawszą atrakcją dla 
mnie był ,,młot”. Pewnego dnia poszliśmy też na 
paintball, świetnie się bawiłam. Pobyt na kolonii 
uznaję za bardzo udany. Chciałabym pojechać 
tam jeszcze raz.  

Wiktoria Grzelewska, klasa 3a 
…………………………………………………. 

 
Tegoroczne wakacje spę-
dziłam w Chorwacji, w 
miejscowości Rovinj. Pły-
nęłam statkiem  Nemo, 
aby oglądać delfiny i po-
dziwiać zachód słońca. 
Zwiedzałam piękny  amfi-
teatr w miejscowości Pula. Kąpałam się w Mo-
rzu Adriatyckim i podziwiałam wygrzewają-
ce się   na  skałach kraby. Zaprzyjaźniłam się 



 
z rudym kotem Kiko, który wylegiwał się pod 
moim samochodem. A to wszystko działo się 
przy dźwiękach cykad, które mieszkały na drz
wach. To były super wakacje 😊!  

Laura Szczygieł
………………………………………………….

 
Na wakacje pojechałem 
nad Morze Bałtyckie. Nad 
Bałtykiem byłem już kilka 
razy, ale tym razem pod
bało mi się najbardziej. 
Mieszkałem w drewnianym 
domku w lesie 

rza. Do plaży mieliśmy tylko dwieście metrów. 
Któregoś dnia wstałem o czwartej rano, żeby 
pójść z tatą zbierać bursztyny. Byłem bardzo 
zaspany, ale dałem się namówić. Mieliśmy sp
cjalną latarkę z ultrafioletem. Dzięki niej można 
odróżnić bursztyn od innego kamienia. Pod u
trafioletem bursztyn świeci się na żółto. Taka 
latarka to bardzo przydatne narzędzie. Tamtego 
dnia nic nie znaleźliśmy. Najwięcej bursztynów 
jest po sztormie, a tym razem w nocy morze było 
spokojne. Ale i tak spacer był ciekawy. Widzi
liśmy wschód słońca i nazbieraliśmy trochę 
muszli. W niektórych miejscach na plaży nogi 
zapadały się w mokry piach. Wydawało mi się, 
że to ruchomy piasek. Nigdy tego nie zapomnę.

Grzegorz Kozłowski, klasa 
………………………………………………….

 
Podczas wakacji byłam z rodz
cami, bratem i psem 
Bałtyckim. Mieszkaliśmy 
miocie na polu namiotowym. 
Często chodziliśmy na plażę
morzem nieraz były ogromne fale 
i czerwona flaga. Czasami chodz
liśmy też do miasteczka 
przechodziliśmy przez rozsuwany 

most. Ten most podnosi się, gdy przepływają 
statki. Pewnego razu widzieliśmy nawet mewę, 
która wchodziła do kogoś do domu przez otwarte 
okno. Czas upływał miło i szybko. Było dużo 
atrakcji: gokarty oraz różne zabawy. Będę mile 
wspominać te wakacje.  

Antonina Kołodyńska, klasa 
………………………………………………….

Wakacje spędziłam zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Przez pierwsze 10 dni byłam w Olejnicy 
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rudym kotem Kiko, który wylegiwał się pod 
moim samochodem. A to wszystko działo się 
przy dźwiękach cykad, które mieszkały na drze-

Laura Szczygieł, klasa 3a  
…………………………………………………. 

Na wakacje pojechałem 
orze Bałtyckie. Nad 

Bałtykiem byłem już kilka 
razy, ale tym razem podo-
bało mi się najbardziej. 
Mieszkałem w drewnianym 
domku w lesie blisko mo-

rza. Do plaży mieliśmy tylko dwieście metrów. 
m o czwartej rano, żeby 

tyny. Byłem bardzo 
zaspany, ale dałem się namówić. Mieliśmy spe-
cjalną latarkę z ultrafioletem. Dzięki niej można 

tyn od innego kamienia. Pod ul-
ieci się na żółto. Taka 

to bardzo przydatne narzędzie. Tamtego 
leźliśmy. Najwięcej bursztynów 

jest po sztormie, a tym razem w nocy morze było 
spokojne. Ale i tak spacer był ciekawy. Widzie-
liśmy wschód słońca i nazbieraliśmy trochę 

rych miejscach na plaży nogi 
awało mi się, 

że to ruchomy piasek. Nigdy tego nie zapomnę.  
Grzegorz Kozłowski, klasa 3a  

…………………………………………………. 

Podczas wakacji byłam z rodzi-
 nad Morzem 

Mieszkaliśmy w na-
na polu namiotowym. 

Często chodziliśmy na plażę. Nad 
morzem nieraz były ogromne fale 

Czasami chodzi-
liśmy też do miasteczka - wtedy 
przechodziliśmy przez rozsuwany 

most. Ten most podnosi się, gdy przepływają 
nawet mewę, 
przez otwarte 

i szybko. Było dużo 
atrakcji: gokarty oraz różne zabawy. Będę mile 

Antonina Kołodyńska, klasa 3a 
…………………………………………………. 

  
Wakacje spędziłam zarówno w Polsce, jak i za 

łam w Olejnicy 

na obozie pływacko-tenisowym z koleżanką 
z klasy, Gabrysią. Potem
która mieszka pod Krakowem, a z Krakowa na 
Mazury. Na Mazurach odwiedziłam dziadków 
i wielu kuzynów, często kapałam się w pięknych 
jeziorach. Kolejne 2 tygodn
i spotykałam się prawie każdego dnia 
Następnie Hania zaprosiła mnie
wieś do domku jej dziadków. Podczas pobytu na 
wsi kąpałam się w Warcie i uczestniczyła
w ognisku. Tydzień później pojechałam do 
Chorwacji. Tam zwiedziłam 
Jezior Plitwickich i
w Novigradzie. Zdałam prawo ja
tach i ogólnie świetnie się bawiłam. Na basenie 
w Chorwacji poznałam Hanię, która była bardzo 
sympatyczna. Do Polski wróci
przed rozpoczęciem roku szkolnego. W
wspominam bardzo, ale to bardzo d

………………………………………………….
 

Mam na imię Ignacy. Na wakacjach byłem nad 
Morzem Bałtyckim w Pogorzelicy. W pobliżu 
znajdowała się latarnia morska w Niechorzu, 
jedna z wyższych w Polsce, mierzy 45 metrów 
i, co ciekawe, została wybudowana przez Nie
ców. Bardzo miło spędziłem te wakacje. R
z kuzynem wykopałem 
czynał się 3 i pół metra od morza i do połowy 
był wypełniony wodą, wow
rzu, było super! Podczas wakacji poznałem 
dwóch kolegów w moim wieku: Antka i Julka. 
Ponieważ najcieplej nie było, bardzo dużo spac
rowałem z rodzicami wzdłuż plaży. Czasami
wiatr tak mocno wiał
z głowy. Jednak najbardziej w pamięci został mi 
pierwszy obejrzany przeze mnie 
nad morzem. Moje wakac
bały i już nie mogę doczekać się następnych 
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tenisowym z koleżanką 
Potem pojechałam do cioci, 

ra mieszka pod Krakowem, a z Krakowa na 
Mazurach odwiedziłam dziadków 

wielu kuzynów, często kapałam się w pięknych 
2 tygodnie spędziłam w domu 

prawie każdego dnia z Mają. 
Hania zaprosiła mnie na kilka dni na 

wieś do domku jej dziadków. Podczas pobytu na 
wsi kąpałam się w Warcie i uczestniczyłam 

ognisku. Tydzień później pojechałam do 
Tam zwiedziłam Park Narodowy 

i piękne ruiny zamku 
łam prawo jazdy na gokar-

i ogólnie świetnie się bawiłam. Na basenie 
w Chorwacji poznałam Hanię, która była bardzo 

ski wróciłam jeden dzień 
oku szkolnego. Wakacje 

dzo, ale to bardzo dobrze!  
Olga Słaboń, klasa 4a 

…………………………………………………. 

 
 

Mam na imię Ignacy. Na wakacjach byłem nad 
Morzem Bałtyckim w Pogorzelicy. W pobliżu 
znajdowała się latarnia morska w Niechorzu, 

w Polsce, mierzy 45 metrów 
została wybudowana przez Niem-

spędziłem te wakacje. Razem 
z kuzynem wykopałem ogromny dół, który za-

nał się 3 i pół metra od morza i do połowy 
wow! Kąpałem się w mo-

super! Podczas wakacji poznałem 
dwóch kolegów w moim wieku: Antka i Julka. 

waż najcieplej nie było, bardzo dużo space-
mi wzdłuż plaży. Czasami 

wiatr tak mocno wiał, że zrywał mi czapkę 
nak najbardziej w pamięci został mi 

erwszy obejrzany przeze mnie wschód słońca 
rzem. Moje wakacje bardzo mi się podo-

ogę doczekać się następnych . 
Ignacy Gałek, klasa 4a 
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WYWIAD Z NASZĄ „GWIAZDĄ” 
 
W tym wydaniu gazetki w naszej stałej 
rubryce będziemy rozmawiać z sekreta-
rzem naszej szkoły – Panią Anną Bętkow-
ską. Z pewnością nie tylko o wakacjach! 
 

Od ja dawna pracuje Pani 
w naszej szkole?  

W Szkole Podstawowej nr 1 
pracuję od 2004 roku, teraz 
1 listopada będzie 17 lat.  

Co lubi Pani najbardziej 
w swojej pracy?  

Najbardziej lubię kontakt 
z ludźmi, z dziećmi. Cza-
sami mam gorszy humor, 

ale zawsze staram się być miła.  

Gdzie Pani wyjechała na urlop?  

W lipcu byłam w Chorwacji z całą swoją rodzi-
ną, a w sierpniu jeszcze pojechałam nad pol-
skie morze, które uwielbiam.   

Co najlepiej wspomina Pani z tegorocznych 
wakacji?   

Zdecydowanie pierwszy wyjazd. Cały czas świe-
ciło słońce, było cudownie, mogłabym tam za-
mieszkać.  

Czy udało się Pani przestawić z trybu waka-
cyjnego na tryb szkolny?   

Tak, czas wakacyjny kończy mój urlop, więc jak 
wróciłam do pracy w sierpniu, to szyb-
ko zapomniałam, że były wakacje. Pod koniec 
sierpnia  jest zawsze bardzo dużo pracy 
w sekretariacie i wtedy przestawiam się już cał-
kowicie na tryb szkolny.  

Jakie miejsca w Polsce są Pani ulubionymi?  

W Polsce uwielbiam morze pomimo tego, że nie 
jest tam za ciepło i woda jest zimna, ale bardzo 
chętnie tam jeżdżę, szczególnie do Gdyni 
i Gdańska – do tych miast mam sentyment.  
Jaką polską potrawę lubi Pani najbardziej?  

Gdy zbliżają  się święta, to zdecydowanie 
barszcz czerwony i uszka.  

Jaką kuchnię Pani preferuje?  

Oczywiście polską, a zaraz po niej grecką. 
Czym Pani lubi się zajmować w wolnym cza-
sie, co Panią interesuje?  

Przede wszystkim żużel - jest to numer jeden na 
mojej liście. Staram się być na każdym meczu 
Sparty, a jeszcze to Mistrzostwo Polski w tym 
roku – to było coś pięknego. A w wolnym czasie 

spotykam się ze znajomymi albo z rodziną, wy-
chodzę z pieskiem na spacer.   
 

 
 

Czy ma Pani ulubioną książkę albo film?  

Tak, książka to oczywiście ,,Ania z Zielonego 
Wzgórza”, a filmy to ,,Uwierz w ducha” 
i ,,Forrest Gump”.  
Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzy-
my kolejnych udanych wyjazdów. 
 

 Jaśmina Łyszkiewicz, Wiktoria Sienicz,  
klasa 7c 

Na zdjęciu: Pani Anna Bętkowska  
z autorkami wywiadu 

 
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
 
Julka, nasza mała podróżniczka, nie od-
puszcza i zaprasza Was na swoje kolejne 
wyprawy. Tym razem każda księżniczka 
i każdy rycerz znajdzie coś dla siebie. 
 
Wakacje już za nami, ale nie samą nauką uczeń 
żyje, więc zapraszam Was na krótką wyprawę 
w okolice Wyżyny Śląskiej. Znajdziecie tam 
perełkę architektoniczną, jaką jest Sanktuarium 
św. Anny. Wzniesione zostało na Gó-
rze Chełmskiej, chociaż obecnie nazywane ono 
jest Górą Św. Anny.  
Sanktuarium na Górze św. Anny to zespół ko-
ścielno-klasztorny. Pierwszy kościół pw. św. 
Jerzego zbudowano w 1480 roku. Przeniesiono 
go z Ujazdu w XVII w. i za sprawą cudownej 
rzeźby przedstawiającej  św. Annę trzymającą 
Maryję i Jezusa stało się miejscem licznych od-
wiedzin i kultu religijnego.  Rzeźba ta zawiera 
relikwię Anny Samotrzeciej i słynie z cu-
dów. Sama bazylika jest piękna i polecam ją 



 
zwiedzić. Oprócz bazyliki możemy również p
dziwiać Grotę Lurdzką, wzorowaną na grocie 
z francuskiego miasta Lourdes.   

Poniżej bazyliki znajduje 
się kalwaria. Kaplic
powstały już na początku 
XVIII wieku i były dob
dowywane aż do roku 
1910. Możemy por
się kilkoma trasami, które 
zaprowadzą nas do 
kawych zakątków
Nie każdy jednak lubi 
zwiedzać obiekty sakra
ne, dlatego w dr

wrotnej polecam zboczyć z kursu w kierunku 
Gliwic i zjechać do  gminy Rudziniec, gdzie 
w miejscowości Pławniowice wznosi się prz
piękny Zespół Pałacowo-Parkowy Ballestremów 
(Zamek w Pławniowicach).  
Budynek jak z bajki Disney’a – dla każdej księ
niczki i każdego rycerza. Obiekt położony jest 
przy węźle autostrady A4 z drogą krajową nr 40 
pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Gliwicami.
Ten okazały pałac wzniesiono na zlecenie hr
biego Franciszka II Ballestrem w 

1885. Składa się 
z pałacu, zab
folwarcznej oraz of
cyny ze stajnią
zownią. Całość ot
wspaniały park kraj
brazowy. Cie
marańczowa f
i liczne z
z daleka prz
uwagę i zapr
zwiedzania. Warto 
wcześniej z

wycieczkę, ponieważ zwiedzanie od
w określonych godzinach. Park można zwiedzać 
w sezonie letnim w godzinach 8.00
sienno-zimowym w godzinach 8.00
biletu to 5 zł. Natomiast Pałac możemy zwiedzać
tylko we wtorki, czwartki i niedziele, a bilet 
kosztuje 7 zł.    
W drodze powrotnej zahaczyć można jeszcze 
o Toszek, gdzie znajduje się bardzo ładny zamek 
o interesującej historii. Ciekawostką jest fakt, że 
część budowli znajduje się pod powierzchnią 
są tam lochy i pierwotny plan zamku. Obecnie 
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żemy również po-
Lurdzką, wzorowaną na grocie 

azyliki znajduje 
alwaria. Kapliczki 

powstały już na początku 
XVIII wieku i były dobu-
dowywane aż do roku 
1910. Możemy poruszać 
się kilkoma trasami, które 
zaprowadzą nas do cie-
kawych zakątków.   
Nie każdy jednak lubi 
zwiedzać obiekty sakral-

latego w drodze po-
z kursu w kierunku 

gminy Rudziniec, gdzie 
miejscowości Pławniowice wznosi się prze-

Parkowy Ballestremów 

la każdej księż-
zki i każdego rycerza. Obiekt położony jest 

krajową nr 40 
trzelcami Opolskimi a Gliwicami.   

Ten okazały pałac wzniesiono na zlecenie hra-
 latach 1882-

1885. Składa się 
pałacu, zabudowy 

folwarcznej oraz ofi-
ny ze stajnią i wo-

nią. Całość otacza 
wspaniały park krajo-
brazowy. Ciemnopo-

czowa fasada 
liczne zdobienia już 

ka przykuwają 
gę i zapraszają do 
dzania. Warto 
śniej zaplanować 

e odbywa się 
nach. Park można zwiedzać 

w sezonie letnim w godzinach 8.00-20.00, a je-
zimowym w godzinach 8.00-16.00. Cena 

żemy zwiedzać 
dziele, a bilet 

rotnej zahaczyć można jeszcze 
Toszek, gdzie znajduje się bardzo ładny zamek 

historii. Ciekawostką jest fakt, że 
dowli znajduje się pod powierzchnią – 

tam lochy i pierwotny plan zamku. Obecnie 

mieści się w zamku Centr
w Toszku”.   
Mamy teraz okres, w którym kla
się, gdzie wybrać się na wycieczkę szkolną. G
ra św. Anny i pałac w Pławniowicach to dobry 
pomysł, bo łączy ze sobą zarówno walory arch
tektoniczne, jak też historyczne i krajobra
Polecam.   

NAJPIĘKNIEJSZE WAKACYJNE 
WSPOMNIENIA NIECO STARSZYCH

 
Uczniowie klasy 7c 
swoimi najpiękniejszymi wakacyjnymi 
wspomnieniami. Aż chciałoby się znowu 
wrócić do tych chwil!
 

Łucja Łaszkiewicz, klas

Moje najfajniejsze wspomni
powrót do Chorwacji po 7 latach. Ostatnio tam 
byłem, jak miałem 5 
Pojechałem do małego miasta obok M
Brela to miasteczko z najładniejszą plażą w całej 
Chorwacji. Pierwszy raz w życiu nurk
w tak przezroczystej wodzie i widziałem
stwo ryb. Ta najładniej
Peter’s Beach. Jadłem tam fa
morza (krewetki, kalma
karony. Spędziłem wspa
rodziną. Później pojechałem na t
piłkarski. Dostałem tam n
Skacząc po krawężnikach i i
rozciąłem sobie kolano i teraz mam bliznę. Po 
powrocie do Wrocławia spot
gami i słuchaliśmy White’a 2115  po za
słońca. 

Marcin Kamiński, klasa 7c
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Centrum Kultury „Zamek 

Mamy teraz okres, w którym klasy zastanawiają 
się na wycieczkę szkolną. Gó-

łac w Pławniowicach to dobry 
bo łączy ze sobą zarówno walory archi-

toniczne, jak też historyczne i krajobrazowe. 

Julia Nowak, klasa 8a 
 
 

NAJPIĘKNIEJSZE WAKACYJNE 
WSPOMNIENIA NIECO STARSZYCH 

c podzielą się z Wami 
swoimi najpiękniejszymi wakacyjnymi 
wspomnieniami. Aż chciałoby się znowu 
wrócić do tych chwil! 

 
Łucja Łaszkiewicz, klasa 4a 

 
Moje najfajniejsze wspomnienie z wakacji to 

wacji po 7 latach. Ostatnio tam 
łem, jak miałem 5 lat. Wspaniałe wakacje! 

chałem do małego miasta obok Makarskiej. 
la to miasteczko z najładniejszą plażą w całej 

erwszy raz w życiu nurkowałem 
tak przezroczystej wodzie i widziałem mnó-

jsza plaża nazywa się St. 
dłem tam fantastyczne owoce 

ary, małże) i pyszne ma-
aniałe chwile z całą moją 

chałem na tydzień na obóz 
łem tam nauczkę na całe życie… 
wężnikach i innych murkach, 

łem sobie kolano i teraz mam bliznę. Po 
cławia spotykałem się z kole-

śmy White’a 2115  po zachodzie 

Marcin Kamiński, klasa 7c 
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Z tegorocznych wakacji najlepiej wspominam 
wyjścia na różnorodne wydarzenia z moją mamą 
i siostrą. Był to nasz czas, który pozostawił za 
sobą wspaniałe wspomnienia. Gdy o nich myślę, 
przypomina mi się, jak dobrze czuję się 
w Kluczborku. Z mamą i siostrą wybierałyśmy 
się na koncerty instrumentalne, chodziłyśmy do 
Młodzieżowego Domu Kultury na warsztaty, do 
muzeum na wystawy sztuki. Równie dobrze 
wspominam spotkania z przyjaciółmi, spacery do 
parku miejskiego, pikniki na działce moich 
dziadków czy przejażdżki rowerowe. Podsumo-
wując, wakacje w tym roku uważam za bardzo 
wartościowe i cieszę się, że mogłam je tak do-
brze spędzić. 

Jaśmina Łyszkiewicz, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
Moje najpiękniejsze wspomnienie wakacyjne to 
poznanie cypryjskiego piłkarza. Poznałem go na 
Cyprze na plaży w Paralimni, gdzie on pracuje 
jako ratownik. Grałem sobie w piłkę, a on do 
mnie dołączył. Okazało się, że gra w cypryjskim 
klubie „Sharks FC” i że jego żona pochodzi 
z Polski. Przez cały mój pobyt na wyspie co-
dziennie graliśmy razem w piłkę. 

Karol Oliszewski, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
Moje najfajniejsze wspomnienia wakacyjne 
związane są z pobytem w Rzymie. Zabrała mnie 
tam razem z rodzicami siostra ze swoim mężem. 
Zobaczyliśmy Fontannę di Trevi, zwiedziliśmy 
Bazylikę Św. Piotra, gdzie pochowany jest Jan 
Paweł II i pojechaliśmy metrem do Koloseum – 
jednak tam nie udało nam się dostać z powodu 
długiej kolejki. Najwspanialszy był moment, 
w którym zobaczyłem Papieża Franciszka na 
Placu Św. Piotra. Było tam tyle ludzi, że miałem 
wrażenie, że w jednym miejscu zebrał się cały 
Rzym. Niestety pobyt w stolicy Włoch trwał 
tylko tydzień. Najgorzej wspominam lot samolo-
tem, ponieważ pierwszy raz w życiu leciałem za 
granicę. Na szczęście nic złego się nie stało. Je-
stem bardzo zadowolony z tego wyjazdu 
i chciałbym polecieć do Rzymu jeszcze raz. 

Michał Kosiński, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
Moim najlepszym wakacyjnym wspomnieniem 
jest plażowanie i pływanie w Morzu Bałtyckim. 
Podczas wakacji udało nam się wyjechać na kil-

ka dni nad morze. Codziennie chodziliśmy na 
plażę, a następnie do pobliskiej tawerny, gdzie 
zjadaliśmy przepyszny posiłek i słuchaliśmy 
muzyki wykonywanej na żywo przez zespół. 
I w taki sposób mijały nam dni z dala od dużego, 
ruchliwego, głośnego Wrocławia. 

Bartłomiej Pilecki, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
W tym roku pierwszy raz pojechałam na obóz 
sportowy wraz z przyjaciółką. Poznałyśmy super 
ludzi, z którymi mamy kontakt do tej pory. Może 
bieganie o 7.00 rano nie było najfajniejsze, ale 
popołudniowe atrakcje sprawiały nam już dużo 
przyjemności. Dowiedzieliśmy się, co to judo, 
jeździliśmy czołgami, pływaliśmy kajaka-
mi, kąpaliśmy się w jeziorze i cały czas skakali-
śmy do wody. Była też dyskoteka, która począt-
kowo wydawała się całkiem nudna, a ostatecznie 
przeniosła się na przypadkowe wesele, gdzie 
wszyscy uczestnicy obozu zatańczyli belgijkę. 
W ostatni dzień rozegrała się wielka bitwa na 
balony z wodą i było przy tym dużo śmiechu. 
Podczas drogi powrotnej rozmawialiśmy i śpie-
waliśmy piosenki. Emocje, które przeżyłam pod-
czas całego obozu, są nie do opisania. Zawsze 
kiedy wspominam te chwile na obozie, to chcia-
łabym tam wrócić. 

Wiktoria Sienicz, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
Moje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia to: 
wycieczki po Wrocławiu, rozmowy z przyja-
ciółmi, dłuższe i cieplejsze dni, czytanie książek 
i oglądanie filmów do późna, jedzenie niezdro-
wych rzeczy, wyjazd nad morze, zbliżanie się 
urodzin (moich i brata), rowerowe wycieczki, 
wyjścia na dwór, spędzanie czasu z przyjaciółmi 
z osiedla, odwiedzanie różnych ciekawych 
miejsc, wycieczki do muzeum i biblioteki, wy-
pożyczanie książek, odpoczynek od szkoły. Tyl-
ko tyle, a może aż tyle…  

Anna Mykuliak, klasa 7c 
…………………………………………………. 

 
W ostatnie wakacje przydarzyło mi się coś nie-
samowitego. Pojechałam nad morze, jak co roku, 
jednak pierwszy raz byłam tam w sezonie. Do tej 
pory zawsze spędzałyśmy z mamą kilka dni 
przed lub po wakacjach.  Tym razem pojechały-
śmy 20 sierpnia. Uwielbiam podróże nad morze, 
więc było super. 22 sierpnia mam urodziny, ale 
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tym razem zupełnie o nich zapomniałam. Wsta-
łam rano jak gdyby nigdy nic i po zjedzeniu 
śniadania poszłam z mamą na plażę. Szłyśmy 30 
minut i nagle mama zakryła mi oczy, wzięła za 
rękę i… wędrowałyśmy dalej. Gdy mama odkry-
ła mi oczy, zobaczyłam pełno balonów  i tort. To 
były najlepsze urodziny w moim życiu!!! 

Hanna Dąbrowska, klasa 7c 
 
 

ENGLISH CORNER 
 

AN INTERVIEW WITH… 
 
a volunteer from Spain who helps in our 
school. 
 
What’s your name? 
My name is Elsa Cortès Aznar. 
How old are you? 
I am 22 years old. 
What’s your favorite color? 
My favorite color is purple. 
Where did you go last summer? 
I went to a lot of places. I went to Mallorca for 
two weeks, one city of Balearic Islands. I went 
also to both Cantabria and Burgos, two cities in 
Spain far away from mine (Zaragoza). I think 
that’s all, although I did more things.  
Did you enjoy your time in Mallorca? 
Yes, it was great, but it is not a real Spanish city, 
because it has a lot of foreigners. You walk 
through the streets and you bump into a lot of 
nonspanish people, such as Germans, Italians, 
maybe Polish… But none from Spain. 
What’s your favorite food? 
It is too difficult to answer this question, but I 
think it is a traditional food in my city called 
“migas”. 
Why did you come to Poland? 
My mother is a lover of Poland, and I met people 
in other countries from Poland. Anyway, I didn’t 
chose this country, I just sent an application to 
other countries to volunteer because I wanted to 
do it. Then, and organization form Wroclaw 
answered me and they were very interested in me 
so I decided to come here and see what the coun-
try is. 
What is your favorite sport? 
I could say it is swimming and also soccer. 
So, who’s your favorite footballer? 

I do not have one. When I was a kid I was a fan 
of Messi. 
Do you play any computer games? 
No, I do not like them. 
What are your hobbies? 
Well… Playing sports, everything related to 
art… I like writing, reading, acting… I have 
been an actress for 8 years. So, I love theatre, 
dancing, singing… Everything related to it. And, 
particularly talking. 
What do you think about Poland? 
It is really nice. Today I am getting one week 
here and it is very different from my country. 
You have different schedules (lunch and dinner 
in different time), but it is great to see other cul-
tures.  
 

 
 
Do you know anything in Polish? 
Yeah, the basic words, such as “Dzien dobry”, 
“Do widzenia”, “Dziękuję”, “Bardzo mi miło”… 
How do you say “goodbye” in Spanish? 
“Adios”. 
What is your favorite movie? 
I am a fan of Star Wars. 
What is your favorite actor? 
I do not have one, neither actress. I cannot de-
cide about one. 
Where do you live in Spain? 
I live in a city called Zaragoza. It is in the north 
of Spain near France. 
How many languages do you speak? 
Spanish, English… I speak Romanian… A bit of 
French, and now I am trying to learn Polish. 
Are you in favour of Barcelona or Madrid? 
Both of them… When I was younger I preferred 
Barcelona.  
What did you do last holidays? 
Apart from traveling, I did volunteering in my 
city with immigrants. They were in an urban 
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camp. I worked in the afternoon to take care of 
them. 
Do you have any siblings? 
I have one brother, younger than me. He is in his 
20 years.  
Do you have any pets? 
My brother has a pet, it is a dog and its name is 
Tana. I am with his dog from time to time when 
he cannot take care of it.  
Thank you! 
Your welcome. 

Uczniowie z klasy 7c 
Na zdjęciu: Elsa z autorami wywiadu 

 
  

DEUTSCHES LESEECKCHEN 
 
Diesmal im Deutschen Leseeckchen alles 
rund um die Sommerferien… 
 

EIN INTERVIEW MIT… 
 
Nela Thieme, die in unserer Schule als 
Freiwillige arbeitet und im Deutschun-
terricht hilft. 
 
Hallo Nela, wo warst du in den Sommerfe-
rien? 
Ich war in den Sommerferien 5 Tage in Polen. 
Ich habe meine Großeltern in Opole besucht. Wir 
waren im Zoo, ich habe mit meinen Cousinen 
gespielt und wir waren baden. Dann war ich in 
Italien. Ich bin 12 Stunden mit dem Auto gefah-
ren. Meine Freunde und ich haben in Zelten ge-
schlafen. Die Nächte waren sehr heiß. Wir sind 
in viele Städte gefahren, wie zum Beispiel Pisa, 
Verona und Florence. Ich war im Meer baden 
und ich habe viel Eis, Pasta und Pizza gegessen. 
Was ist dein Lieblingsessen und Trinken? 
Mein Lieblingsessen sind Nudeln, meine Lieb-
lingsgetränke sind Kaffee und Fanta. 
Was ist dein Lieblingsfest? 
Mein Lieblingsfest ist Weihnachten. 
Und warum?  
Ich mag die Zeit davor im Dezember mit der 
Familie sehr gerne. Außerdem habe ich im De-
zember Geburtstag. 
Hast du Haustiere? 
Nein, ich habe keine Haustiere. 
Magst du reisen? 
Ja, ich reise gerne. 

Was magst du in Polen? 
Ich mag Pierogi, die Sprache und die Traditio-
nen. 
Was ist dein Hobby?  
Mein Hobby ist Basketballspielen, Backen und 
Kochen.  
Was ist dein Lieblingsbasketballteam? 
Die Golden State Warriors. 
Was ist dein Lieblingsfach? 
Meine Lieblingsfächer waren Mathe und Eng-
lisch. 
Was ist deine Lieblingsmusik? 
Meine Lieblingsmusikerin ist Taylor Swift. 
Sprichst du schon besser Polnisch als letzte 
Woche? 
Ein bisschen vielleicht, ich lerne immer neue 
Wörter. 
Magst du das Oktoberfest? 
Es wird in meiner Stadt in Dresden nicht ge-
feiert, nur in Bayern und da war ich noch nicht. 
 

 
 
Magst du spazieren? 
Ich gehe gerne spazieren. 
Magst du die Stadt oder das Land lieber? 
Ich bin lieber in der Stadt. 
Was sind deine Lieblingsbücher? 
Bücher über Liebe und Drama. 
Was machst du in Polen? 
Ich bin Freiwillige und arbeite in der Grundschu-
le und helfe da im Deutschunterricht. 
Welche Fremdsprachen sprichst du? 
Ich spreche Englisch, ein bisschen Französisch 
und ein bisschen Polnisch. 
Magst du Polnisch? 
Ja schon, aber es ist sehr schwierig. 
Wie alt bist du? 
Ich bin 18 Jahre alt und werde am 8. Dezember 
19. 
Hast du einen Führerschein? 
Nein, ich habe noch keinen Führerschein. 
Hast du ein Auto? 
Nein, ich habe auch kein Auto. 



 
Vielen Dank für das Interview. 
Gern geschehen. 

 Uczniowie z 
Na zdjęciu: Nela z autorami wywiadu

SCHÖNE GRÜßE AUS…

Filip Grygiel, klasa 8
 
Hallo Thomas, 
wie geht’s? Letztens bin ich ans Meer gefahren. 
Ich bin mit meiner Familie mit dem Auto gefa
ren. Im Auto haben wir Karten und Brettspiele 
gespielt. Wir sind acht Stunden gefahren. Das 
Wetter war wunderbar. Es war sonnig und warm. 
Am Meer haben wir Muscheln gesammelt. Wir 
haben auch Volleyball gespielt. Ich bin im Meer 
gesurft und geschwommen. Jeden Tag habe ich 
mich am Strand gesonnt. Mein Urlaub am Meer 
hat eine Woche gedauert. Es war fantastisch, 
denn ich war mit meiner Familie.  
Schreib mir, wie du deine Sommerferien ve
bracht hast. 
Liebe Grüße 
Łukasz     
…………………………………………………..

 
Hallo Anna,  
ich bin aufs Land zu meiner Oma gefahren. Wir, 
das heißt ich mit meinem Bruder und meinem 
Vater, sind mit dem Auto da gefahren. Die Reise 
hat eine Stunde gedauert. Ich habe auf dem Land 
viele Bücher gelesen, mit meinem Bruder Karten 
gespielt, mit meiner Oma gekocht und fernges
hen und bin auch im Schwimmbad geschwo
men. Das Wetter war schön. Es war warm und 
sonnig. Wie waren deine Sommerferien?
Liebe Grüße 
Matylda     
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Uczniowie z  klasy 8c 
Nela z autorami wywiadu 

 
 

SCHÖNE GRÜßE AUS… 
 

 
Filip Grygiel, klasa 8f 

wie geht’s? Letztens bin ich ans Meer gefahren. 
Ich bin mit meiner Familie mit dem Auto gefah-
ren. Im Auto haben wir Karten und Brettspiele 

tunden gefahren. Das 
Wetter war wunderbar. Es war sonnig und warm. 
Am Meer haben wir Muscheln gesammelt. Wir 
haben auch Volleyball gespielt. Ich bin im Meer 
gesurft und geschwommen. Jeden Tag habe ich 
mich am Strand gesonnt. Mein Urlaub am Meer 

che gedauert. Es war fantastisch, 

Schreib mir, wie du deine Sommerferien ver-

 klasa 8c 
………………………………………………….. 

ich bin aufs Land zu meiner Oma gefahren. Wir, 
meinem Bruder und meinem 

Vater, sind mit dem Auto da gefahren. Die Reise 
hat eine Stunde gedauert. Ich habe auf dem Land 
viele Bücher gelesen, mit meinem Bruder Karten 
gespielt, mit meiner Oma gekocht und ferngese-
hen und bin auch im Schwimmbad geschwom-

Das Wetter war schön. Es war warm und 
Wie waren deine Sommerferien? 

 klasa 8c 

Liebe Joanna,  
wir sind im Gebirge. 
Wir klettern und wan-
dern jeden Tag. Wir 
schwimmen auch viel, 
denn in der Nähe gibt es 
einen See. Da paddeln w
und warm. Es gefällt uns sehr
Viele Küsse 
Zuzia und Pola   
…………………………………………………..
 
Schöne Grüße  
aus Kroatien!!!  
Iga 
 
P.S. Es ist toll hier!!! 
Das Wasser ist warm und 
die Sonne scheint. Wir 
besuchen verschiedene 
Städte und schwimmen im Meer. Ich sammle 
Muscheln, baue Sandschlösser und liege am 
Strand. 

…………………………………………………..
 
Herzliche Grüße  
aus Danzig!!!  
Marta und Natalia 
 
P.S. Liebe Oma, wir 
sind am Meer. Das 
Wetter ist wunderbar, also gehen wir oft an den 
Strand. Wir sonnen uns und baden. Die M
scheln, die wir sammeln, sind wunderschön. Wir 
essen leckere Fische und trinken Limonade. 
 

…………………………………………………..
 
Hi Pablo,  
ich bin auf dem Land
toll! Das Wetter ist sehr gut. 
Das Thermometer zeigt 26
Grad. Es ist sonnig. Ich habe 
hier viele Freunde. Wir grillen 
viel und fahren Rad. Wi
mögen es! Morgen wollen wir an den See gehen.
Liebe Grüße 
Michał    

Znaczki pocztowe:
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. Es ist 
toll! Das Wetter ist sehr gut. 
Das Thermometer zeigt 26 

Ich habe 
hier viele Freunde. Wir grillen 
viel und fahren Rad. Wir 
mögen es! Morgen wollen wir an den See gehen. 

   
klasa 8e 

Znaczki pocztowe:freepik.com
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SONDA SZKOLNA 
 
Uczniowie klasy 8b przeprowadzili dwie wakacyjne ankiety w klasach siódmych i ósmych. 
Łącznie aż 213 osób odpowiadało na poniższe pytania: 
 

1. Nazwa miejscowości, w której spędzałeś/łaś wakacje, zaczyna się na literę… 
 

 
 

2. Jak najchętniej spędzasz wakacje? 
 

 

Eryk Sokołowski, Filip Kołodyński,  
Filip Andrzejczuk, Mateusz Rudnicki, Mateusz Krupa, 

 klasa 8b 
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GALERIA JEDYNECZKI 
 
Ach te wakacje! Zachody słońca to chyba 
jedno ze zjawisk, które najbardziej koja-
rzą nam się z latem. Zobaczcie, jakie ka-
dry z wakacji prezentują uczniowie klasy 
4a. 
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