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                                               Kochani Uczniowie! 

               W listopadowym numerze  ,,Rozwiń Żagle’’ postanowiliśmy po-

dzielić się z Wami naszą radosną twórczością literacką. Dlaczego? Odpo-

wiedź jest prosta – wzięliśmy udział w konkursie pt. ,,Opowiem Ci mój 

sen’’. Celem przedsięwzięcia było ocalenie od zapomnienia sztuki pisania 

listów. Swoje prace pisaliśmy odręcznie na pięknych papeteriach. Musieli-

śmy pozbyć się wszelkich błędów stylistycznych, językowych, ortograficz-

nych i interpunkcyjnych. Pracowaliśmy w pocie czoła, aby sprostać założo-

nym wymaganiom. Listy mogły być skierowane do osoby rzeczywistej lub 

fikcyjnej. Mieliśmy prawo do dowolnej interpretacji i rozwinięcia tematu 

według własnego pomysłu. Uważamy, że to wspaniała lekcja, a kto wie 

może zostaniemy laureatami?   Zapraszamy do lekturyJ  

            Dla bardziej ciekawskich – wywiad z Panem Jackiem Jacewiczem. 

Jesteście ciekawi? Mamy nadzieję, że tak Lubimy przeprowadzać rozmo-

wy z pracownikami szkoły – to prawdopodobnie jedyna okazja, aby 

dowiedzieć się czegoś więcej o naszych nauczycielach :) 

                                                                                              Redakcja 

Redaktorzy: Zuzanna Chojniarz, Marysia 
Kowalczyk, Nina Kotar, Alicja Żukowska, 
Zuzia Jóźwik, Wiktoria Szmaragowska, 
Zosia Dykowska, Amelia Pogródek, Wik-

tor Kowalczyk.         

 Opiekun, korekta: Michalina Urbańska.                          
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Droga Alicjo 

 

  
        Witam Cię serdecznie! W tym   

liście chciałabym opisać Tobie mój   

niezwykły sen. Otóż śniłam pewnej 

nocy, że idę ciemnym lasem.             

Niespodziewanie natrafiłam na         

uwięzionego  w pułapce czarnego króli-

ka. Pomyślałam, że zakończy on swój 

żywot, jeśli ktoś go nie uwolni. 

        Postanowiłam więc mu pomóc        

i tak też uczyniłam. Dziwne mi się    

wydawało, że po uwolnieniu królik 

wcale nie chciał się oddalać ode mnie, 

wciąż trzymał się blisko i praktycznie 

towarzyszył mi całą drogę, którą       

kroczyłam. W  pewnej chwili ujrzałam 

światło księżyca intensywnie odbijające 

się od potężnego wodospadu, a tuż nie-

daleko zobaczyłam jaskinię. Pomyśla-

łam, że schronię się tam do wschodu 

słońca. Królik był ciągle blisko mnie, 

więc udaliśmy się tam razem. Nim do-

szliśmy do jaskini,      zerwał się ogrom-

ny deszcz, zaczęłam obawiać się nawet, 

że wszystko zostanie zalane i zgubię 

drogę, choć właściwie nie wiedziałam 

dokąd tak naprawdę idę. Na szczęście 

ulewa nie trwała zbyt długo, a kiedy 

zaczęło pojawiać się słońce na niebie 

wyruszyliśmy przed siebie. Właściwie 

to królik wyznaczał kierunek, dając mi 

jasno do zrozumienia, że gdzieś mnie 

prowadzi. Przemierzaliśmy góry, doliny 

i lasy i nigdzie nie trafiliśmy na żadnego 

człowieka, czy jakiekolwiek oznak cy-

wilizacji. Wydawało mi się to bardzo 

dziwne. Gdy tak      podążaliśmy, w 

oddali ujrzałam ogromne płomienie 

mieniące się na fioletowo   i pomarań-

czowo. Ogień zdawał się     tańczyć, a 

wokół niego pojawiały się jakby migo-

cące gwiazdy. Widok ten wprowadzał 

mnie w zachwyt. Królik również zaczął 

przybierać jakby inną, jaśniejszą barwę 

i w pewnej chwili   zrobił się srebrzysty. 

Podchodząc bliżej ujrzałam gromadę 

elfów wirujących wokół ogniska i śpie-

wających niespotykanie pięknym gło-

sem. Gdy zbliżyliśmy się bliżej śpiew i 

śmiechy ustały. Elfy mnie zauważyły i 

uśmiechały się przyjacielsko. Kiedy 

opowiedziałam im    moją przygodę 

zaproponowały pomoc w odnalezieniu 

drogi do domu.  

         Gdy zbliżaliśmy się do chatki, 

nagle mój sen niespodziewanie się    

zakończył.  Nocna przygoda wywarła 

na mnie ogromne wrażenie. Nie sądzi-

łam, że we śnie można doświadczyć 

takiego zachwytu. A najciekawsze jest 

to, że kolejnej nocy przyśnił mi się   

srebrzysty królik, który okazał się kró-

lową elfów i wszyscy byli mi bardzo 

wdzięczni za uratowanie jej z pułapki. 

         Taką oto historią chciałam się z 

Tobą podzielić. Napisz, co o tym są-

dzisz,    

 

                                                                                                                  

Pozdrawiam, 

Nina 



 

Lubczyna, dn. 21.10.2016r. 

 

Droga Basiu! 

 

Piszę do Ciebie  ten list,   
ponieważ chciałabym opisać mój 
sen. Pewnego wieczoru dość wcze-
śnie poczułam zmęczenie.            
Niespodziewanie zasnęłam. 

   Zdziwiłam się, gdy znala-
złam się w nieznanym miejscu.      
Zastanawiałam się, gdzie jestem.  
Jakże w tej krainie było pięknie! 
Wszystko wokół mieniło się kolora-
mi tęczy. Nie mogłam oderwać 
wzroku od tych cudownych fruwają-
cych stworzeń. Gdy przyjrzałam się 
dokładniej stwierdziłam, że są to 
motyle. Moją uwagę przykuł         
najpiękniejszy i największy spośród 
nich. Pomyślałam, że może to     
władca tych stworzeń. W pewnej 
chwili podfrunął do mnie i zaczął 
mówić ludzkim głosem. Dowiedzia-
łam się od niego, że przebywam  w 
krainie wróżek. Powiedział, że      
znalazłam się tu, ponieważ jestem 
bardzo grzecznym dzieckiem i zaw-
sze słucham rodziców. Nie spodzie-
wałam się, że mogę być aż tak po-
słuszną dziewczynką. W głębi serca 
cieszyłam się, że ktoś to zauważył. 
Wyjaśnił mi, że kraina nazywa się 
Magiolandią, ponieważ mieszkają tu 
same magiczne stworzenia.           
Fruwająca istota postanowiła opro-
wadzić mnie po tym cudownym 
miejscu i przedstawić wszystkim 
wróżkom oraz motylom. Byłam     
zadowolona, że poznam krainę i 
wszystkie istoty, które ją 
zamieszkują. Gdy zwie-

dziłam całą okolicę postanowiłam 
odwiedzić królową. Królowa była 
wróżką i żoną motyla. Mąż władczy-
ni zaprowadził mnie do Wielkiego 
Magicznego Królestwa. Weszłam do 
zamku. Nieco zdenerwowana szłam 
przez wszystkie kręte korytarze. Po 
paru minutach dotarłam do najwięk-
szej komnaty. W pomieszczeniu 
znajdowały się dwa trony. Na jed-
nym z nich siedziała królowa. Ota-
czały ją damy dworu. Jedna z nich 
bardzo przypominała mi Ciebie. 
Okazało się, że miała na imię tak jak 
Ty. Po krótkiej i ciekawej rozmowie 
z      królową, motyl zaprowadził 
mnie do komnaty, która nazywała się 
Komnatą Magii. Król postanowił 
nauczyć mnie paru prostych sztuczek 
magicznych. Jedną z nich było szyb-
kie znikanie podczas sprawdzianu. 
Ten trik spodobał mi się najbardziej. 
Zwiedziłam jeszcze wiele komnat. 
Każda była wyjątkowa. Kiedy pode-
szliśmy pod drzwi ostatniej izby, 
nagle wszystko zniknęło. Spojrzałam 
wokół siebie i okazało się, że leżę na 
własnym łóżku w domu. Niestety, 
cudowne miejsce okazało się snem. 
Próbowałam jeszcze zasnąć, aby 
mieć możliwość pożegnania się z 
przyjaciółmi z Magiolandii. Niestety, 
nie udało się. 

Bardzo chciałabym znaleźć 
się jeszcze kiedyś w tej krainie. Mam 

nadzieję, że wkrótce to się stanie. 
Tobie również życzę takich pięknych 

snów. 

Twoja Alicja ! 

Str. 4 



 

                                                    Lubczyna, 21.10.2016r. 

                                                      Witaj Małgosiu! 

                                Tradycyjnie rozpoczynając mój list do Ciebie najgoręcej, jak 

tylko potrafię – pozdrawiam Cię. Pewnie dziwisz się, dlaczego tak szybko zdecy-

dowałam się napisać? Moja przyjaciółko, chciałam podzielić się z Tobą moimi 

ostatnimi przeżyciami - tajemniczymi, dziwnymi, ale bardzo pouczającymi. Cie-

kawi mnie, czy zastanawiałaś się kiedyś, co to jest SEN? Nie chodzi mi jednak o 

wypoczynek. Mam na myśli te magiczne wizje, które nie wiadomo skąd widzimy 

podczas snu - postaci łączą się w jedność, rankiem pamiętamy całość, ale bardzo 

dziwnie połączoną. Małgosiu, moja babcia twierdzi, że każdej nocy śni nam się 

siedem snów, pamiętamy tylko skrawki z każdego i stąd wynika ta pomieszana 

historia. 

 Dzisiejszej nocy przeżyłam coś zdumiewającego, niemalże prawdziwe-

go, coś przez co nie mogę się na niczym skupić i pomyślałam, że, gdy przeleję to 

na papier i podzielę się z kimś tą historią to poczuję się lepiej. Nie były to skraw-

ki różnych zdarzeń.  To było prawdziwe tak, że aż niewiarygodne. Mam nadzieję, 

że rozbudziłam Twoją ciekawość na tyle, że przeczytasz to co do Ciebie piszę       

z wielką uwagą i zainteresowaniem i poruszy Cię to równie mocno jak mnie.                                                    

W niebie było dużo gwiazd, patrzyłam na nie - po prostu nie mogłam tego wie-

czora zasnąć... Nagle wszechświat zgasł. Zrobiło się niepokojąco ciemno. Poczu-

łam strach i zaciekawienie. Potrafisz sobie  to wyobrazić ?. Zobaczyłam, że      

wokół mnie jest mnóstwo wody, a ja jakby w tej wodzie żyję i pływam razem       

z rybami. Nie mogłam zrozumieć, jak to jest możliwe, czy to sen?                                                 

 Nagle poczułam się bardzo dziwnie w swoim ciele i uświadomiłam so-

bie, że jestem – rybą. Rozumiesz? Stałam się kimś innym. Nie potrafiłam wydu-

sić z siebie ani słowa, to wszystko zaczęło mnie przerażać. Nie byłam tam sama. 

Oprócz wielu ryb, całą powierzchnię otaczało wiele przedmiotów, które nie po-

winny znajdować się w wodzie. Płynęłam, a wokół mnie było coraz więcej, i wię-

cej, że przestałam cokolwiek widzieć, nie mogłam też krzyknąć: ,,Ludzie co wy 

robicie!?’’, ,, Dlaczego niszczycie mój dom, moją rodzinę?’’. Najgorsze było 

jednak to, że czułam się bardzo bezradna, taka mała, krucha, nie mogąca nic zro-

bić..., bez głosu , rąk, nóg, bez mojej mamy. Ogarnął mnie lęk...- inny świat, inna 

ja, nie miałam pojęcia, co się wokół mnie dzieje... Obudziłam się z uczuciem ulgi 

i chyba – szczęścia. Zrozumiałam, że to był tylko SEN.  
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Wiesz co Gosiu? Pomyślałam, że to co w życiu jest najważniejsze dostajemy za 

darmo - mamę, tatę, rodzeństwo, miłość, ręce, nogi, słuch, wzrok... i możemy dzia-

łać, wpływać na wiele rzeczy, konsekwentnie dążyć do wyznaczonych przez siebie 

celów, spełniać najskrytsze marzenia. Wyobraź sobie, co ma zrobić taka mała, 

bezradna, bezbronna rybka? Smutno mi i żal tych, którzy nie mogą lub nie chcą 

nic w swoim życiu zmieniać na lepsze. 

            Będę już kończyć mój list do Ciebie, może jak uda nam się zobaczyć to 

wrócimy do tej historii... Cieszę się, że mogłam podzielić się z Tobą moimi reflek-

sjami i przeżyciami. Zwykły sen potrafi wiele nauczyć. 

                                                                        Twoja na zawsze oddana – Marysia. 

P.S.1 Cieszę się, że mam taką oddaną przyjaciółkę. 

P.S.2 Pozdrów ode mnie swoich rodziców.   

P.S.3 Ukochaj ode mnie Dżekiego. 

 

Str. 6 



 

                                                                                            
Lubczyna, 22.10.2016r. 

                                     Droga Liso 

 

Wczoraj miałam bardzo trudny dzień. W szkole były same 
kartkówki, nauczyciele odpytywali uczniów, a do tego – ciężki, pod-
sumowujący test  z matematyki. Po powrocie do domu czekało mnie 
czytanie lektury pt. ,,Pinokio’’. Wieczorem, po tak ciężkim dniu,    
nawet nie wiem, kiedy zasnęłam. Właśnie w tym liście chciałabym Ci 
opisać swój sen. 

Pamiętasz kochana kuzynko, że wspólnie z rodzicami plano-
waliśmy wyjechać na wycieczkę do Grecji. O tym właśnie był mój 
sen. Poleciałyśmy  pięknym, biało-niebieskim samolotem. Podczas 
drogi śpiewałyśmy różne piosenki, opowiadałyśmy żarty. Stanowiły-
śmy parę szalonych, nierozłącznych nastolatek. Podróż upłynęła nam 
przyjemnie i bardzo szybko. Grecja to piękny, ciepły kraj. Podczas 
zwiedzania hotelu zauważyłam plakat z informacją o festiwalu, na 
którym szukają nowych talentów.  

W jednej chwili spojrzałyśmy na siebie i wiedziałyśmy, że to 
nasza szansa!. Wspólnie zaśpiewałyśmy utwór o tematyce                
miłosnej ,,Nie potrafię Cię zrozumieć ‘’. Podczas śpiewania dałyśmy         
z siebie wszystko! Publiczność bardzo długo biła brawa, a nam ze 
szczęścia leciały łzy. Wygrałyśmy pierwsze miejsce oraz główną    
nagrodę - wspólny koncert z Seleną Gomez. Później to już my jeździ-
łyśmy na nasze koncerty i występy charytatywne. Byłyśmy zmęczo-
ne, a równocześnie szczęśliwe! Zrealizowałyśmy wspólne marzenie. 
To były wspaniałe i piękne chwile. Obudziłam się wypoczęta. Prze-
tarłam oczy i zorientowałam się, że to tylko sen. 

Mam nadzieję Liso, że spodobała Ci się moja historia. Mówią, 
że sny się spełniają, kto wie może i nasz się spełni… 

                                                                                              
Pozdrawiam, Wiktoria. 
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Droga Anastazjo 

 

                           Przepraszam, że tak długo nie pisałam do Ciebie. Chciałabym 

opowiedzieć, co wydarzyło się w moim baśniowym śnie. 

                            Przyśnił mi się mały krasnoludek, który miał wysoką i spicza-

stą czapkę. Wchodził do wielkiego grzyba. Poszłam za nim i zobaczyłam pięk-

ne ściany oraz meble. Szafy były brązowe, fioletowe, a łóżko niskie, ale bardzo 

miękkie. W końcu wyszłam na dwór, gdzie ujrzałam piękne, kolorowe kwiaty, 

które rosły przed zielonym płotem. Dostrzegłam, że na podwórku nie ma zwie-

rząt, choć za płotem było ich mnóstwo. Mój sen już się skończył, ponieważ 

obudził mnie dźwięk budzika. Szkoda… Chciałabym poznać dalszy ciąg ba-

śniowej historii. 

                            A może Ty miałaś równie ciekawy sen? Mam nadzieję, że 

wkrótce odpiszesz do mnie. 

                                                                                                              Zosia  
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Dla najmłodszych ! Pokoloruj skrzata z listu Zosi  
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Czarna Łąka, 14.10.2016r. 

                                     

 Szanowny Panie Ignacy 

                     Na wstępie mojego listu chciałam Pana pozdrowić.     

Zawartość tego pisma opisze Jegomości mój sen. Myślę, że zaintere-

suje to dżentelmena.  

                     Obudziłam się w dobrym nastroju, ale nie wiedziałam, 

co stało się powodem mojego radosnego samopoczucia. Doszłam do 

wniosku, że źródłem tego humoru jest mój piękny sen, który śnił mi 

się dzisiejszej nocy. Szłam w nim na lekcję skrzypiec do Pana Domi-

nika, ale zamiast sali lekcyjnej zastałam jakąś scenę. To był Między-

narodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego.          

W dodatku finał. Nie wiedziałam, co robić, bo nie mogłam się         

wycofać. Podeszłam do stojaka z nutami, a tam zobaczyłam jakiś 

nieznany mi utwór. Szybki rzut okiem na nuty i zaczęłam grać.     

Grałam, jakbym ćwiczyła w domu ze sto razy, ale w ogóle nie       

powtarzałam tego repertuaru. Nuty tańczyły na pięciolinii , a ja gra-

łam jak nigdy wcześniej. Grałam i grałam ten utwór, aż skończyłam i 

przeszłam do kolejnego. Nagle, jak już kończyłam ostatnie takty 

skrzypce zaczęły dzwonić. Brzmiało to tak jakby mój budzik          

zadzwonił. Rzeczywiście to był budzik, który budził mnie do szkoły.  

                   Myślę że zainteresowało to Pana i może Jegomości przy-

śni się taki sen. Pozdrawiam! 

                                                                                                                             

Zuzia Jóźwik  
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Amelia i Zuzia: Dlaczego wybrał Pan akurat nauczanie wychowania      
fizycznego?  
Pan Jacek Jacewicz : Wybrałem wychowanie fizyczne, ponieważ od     
zawsze lubiłem i uprawiałem sport . 
Amelia i Zuzia: Dlaczego uczy Pan akurat tutaj, a nie np. w Stepnicy ?  
Pan Jacek Jacewicz: Dlatego, że tutaj trafiła mi się oferta pracy. 
Amelia i Zuzia: Jakiego nauczyciela lubi Pan najbardziej ?    
J. Jacewicz: Wszystkich lubię tak samo. 
Amelia i Zuzia:  Jaką klasę lubi Pan najbardziej?  
J. Jacewicz: Póki co najbardziej imponuje mi zachowanie klasy czwartej.  
Amelia i Zuzia: Kiedy zdał sobie Pan sprawę, że chce uczyć  wychowania 
fizycznego?  
J. Jacewicz:  W momencie zastanawiania się nad wyborem kierunku stu-
diów stwierdziłem, że wychowanie fizyczne będzie najlepszym wyborem.  
Amelia i Zuzia: Jakie są Pana ulubione sporty?  
J. Jacewicz: Moimi ulubionymi sportami są : pływanie, siatkówka,         
koszykówka i jazda na rowerze.  
Amelia i Zuzia: Jak wspomina Pan pierwszą lekcję z uczniami ?   
J. Jacewicz: Wspominam bardzo miło ze względu na małą liczebność    
klasy, co sprzyjało miłej atmosferze.  
Amelia i Zuzia: Co Pana najbardziej denerwuje w życiu?   
J. Jacewicz: Najbardziej denerwuje mnie nieokazywanie szacunku do    
drugiej osoby. 
Amelia i Zuzia: Jaka jest Pana ulubiona potrawa?  
J. Jacewicz: Moją ulubioną potrawą jest zapiekany makaron z kurczakiem, 
serem i brokułami.  

Amelia i Zuzia: Jaki przedmiot sprawiał Panu trudność na studiach?  
J. Jacewicz: Największą  trudność na studiach sprawiła mi statystyka.  
Amelia i Zuzia: Czy ma Pan jakieś ulubione wspomnienia z dzieciństwa?  
J. Jacewicz: Tak, najlepiej wspominamy czasy, kiedy byłem w waszym 
wieku. Spędzałem na dworze bardzo dużo czasu bawiąc się z rówieśnika-
mi w różne terenowe gry i zabawy.  
Amelia i Zuzia:  Czy ma Pan jakieś wspomnienia z dzieciństwa związane 
z Bożym Narodzeniem?  
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J. Jacewicz: Tak, w wieku 7 lat Mikołaj przestał do mnie przychodzić, ale 
nadal wierzę, że istnieje, ponieważ wciąż mi zostawia coś pod choinką.  
Zuzia i Amelia: Jakim  był Pan chłopcem w dzieciństwie? 
J. Jacewicz: Byłem chłopcem grzecznym, ale żywiołowym.  
Zuzia i Amelia: Czy wierzy Pan w przesąd  piątek trzynastego ?  
J. Jacewicz: Nie wierzę.  
 
Wywiad przeprowadziły Amelia Pogródek i Zuzia Chojniarz z klasy VI 
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Halówki czy Korki? Co wybrać? 

Korki dawniej nazywane „korkotrampki”. Są one                     

zastosowywane na trawę, ponieważ przylegające do niej 

koreczki utrzymują zawodnika tak, aby się nie                   

poślizgnął.  

Są różne rodzaje koreczków ( wkręty - reguluje się je 

wkręcając i w zależności od tego, czy murawa jest długa 

(wtedy wkręca się je bardzo luźno), a jak krótka to do   

samego końca. Gumowe - tak zwane „Lanki” stosuje się 

najczęściej na orlikach ( na sztucznej murawie ), by nie 

zdzierać gumowych końcówek. 

Halówki są stosowane na halę jak sama nazwa wskazuje. 

Podeszwa jest zawsze gumowa i antypoślizgowa, co po-

zwala na komfortową grę w piłkę nożną. A Ty, który ro-

dzaj butów do gry w piłkę nożną wybierzesz? 

 

                                                                                                  

Wiktor Kowalczyk 

Na Sportowo :) 
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