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             Szanowni Państwo, 

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek, dlatego też w nowym roku 

szkolnym nie zamierzamy długo czekać z wydaniem nowej gazetki. 

Mamy nadzieję, że przedstawione treści zainteresują Was, a może nawet zainspirują 

do działania?  

W gazetce znajdziecie artykuły dotyczące naszych pasji, listy uczniów klasy V, relacje 

z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, rozważania na temat baśni filozoficznej ,,Mały 

Książę’’. Czeka na Was również mała niespodzianka - krzyżówka przygotowana przez 

uczennicę klasy VIII. Tutaj liczymy na szybką reakcję, bowiem pierwsza osoba, która zgłosi 

się do nas z poprawnym hasłem – otrzymuje nagrodę. Nie zwlekajcie ! 

 

      Redakcja gazetki szkolnej – Maria 

Kowalczyk, Natalia Kowalska, Patrycja Biernacka, Konrad Szmaragowski, Cyprian Stasiak, 

Rafał Marszałek. 

       Opiekun – Michalina Urbańska  

 

 

 

 

 

 



Lubczyna, 15.09. 2019r. 

                 Droga Babciu 

        W tym liście chciałabym napisać Ci o moim nowym zainteresowaniu, którym jest piłka 

ręczna.  Opowiem, jak moja historia związana z tym sportem się zaczęła. 

 Niedawno (podczas przeglądania Instagrama) zobaczyłam artykuł dotyczący 

wygranego meczu Polski z Izraelem. Bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ wcześniej 

słyszałam, że Polacy stanowią słabą drużynę. Zaczęłam szukać informacji na ten temat i 

dowiedziałam się, że nasza reprezentacja świetnie sobie radzi!. Po obejrzeniu wszystkich 

powtórek meczu doszłam do wniosku, że to nawet dobra zabawa, więc zapisałam się na 

dodatkowe zajęcia związane z moim zainteresowaniem. Po paru treningach - trener postanowił 

dodać mnie do zespołu rywalizującego z innymi szkołami. Wtedy dostałam ksywkę ,,Raguska'' 

-  od znanego członka reprezentacji Polski w piłce ręcznej - Łukasza Roguskiego.  

  Babciu, mam dla Ciebie jeszcze mały prezent,  którym jest bilet na mój mecz, mam 

nadzieję, że zobaczę Ciebie i dziadka na trybunach. Z całego serca ściskam i pozdrawiam. 

 

                                 Natalia Kowalska 

 

 



                                              Moja historia  

      Będąc małym dzieckiem ( jakieś 4, 5 lat) pamiętam to, że bawiłem się tylko piłką. W wieku 

pięciu lat rodzice zapisali mnie na treningi z piłki nożnej, gdzie trenowałem ze starszymi 

chłopcami. Byłem najmłodszy w drużynie, z tego względu, że mój rocznik nie uczęszczał na 

zajęcia z piłki nożnej. Na początku futbol był dla mnie tylko zabawą, na zajęciach spędzałem 

przyjemnie czas. Jednak teraz, w wieku, w którym jestem - jest to dla mnie praca, którą kocham. 

Zajęcie należy do bardzo trudnych - to ogrom ciężkiej pracy, którą wykonuje się na treningu 

oraz na meczu. Z moją pasją wiąże się wiele wyrzeczeń - wybieranie zdrowej żywności, 

pogodzenie obowiązków domowych,  szkolnych, rodzinnych oraz piłkarskich. Nie mam czasu 

na spotkania z przyjaciółmi, ale nie wyobrażam sobie życia bez tego sportu. 

                                                               Cyprian Stasiak 

 



                                      Kilka informacji na temat zdrowego odchudzania  

 

  Wiele dziewcząt oraz chłopców zadaje sobie pytanie - „Jak schudnąć?”. Są różne 

rodzaje diet, ale jedną z najbardziej popularnych jest - „Dieta Mind”. Przygotowana została ona 

przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Chicago. Pomaga ona nie tylko w utrzymaniu 

pięknej sylwetki, ale także ma duży wpływ na nasze zdrowie. Zapobiega ona problemom z 

pamięcią, koncentracją oraz niezwykle groźnym chorobom serca. Unikanymi produktami w 

jadłospisie tej diety są: masło, margaryna, czerwone mięso oraz wszelkiego rodzaju produkty 

smażone, ponieważ zawierają one za dużo odzwierzęcego tłuszczu, który może źle wpłynąć na 

prace naszego mózgu.     

     Przykładowy jadłospis na 3 dni  

DZIEŃ  PIERWSZY 

ŚNIADANIE: 2 kromki ciemnego pieczywa  ● sałata ● gotowane jajko ● czerwona papryka 

II ŚNIADANIE: garść  migdałów   

OBIAD: grillowana pierś  kurczaka ● kasza gryczana  ● sałatka z gotowanego brokułu, 

marchewki i oliwy 

PODWIECZOREK: garść  nasion słonecznika 

KOLACJA: sałatka z dowolnych warzyw  z tuńczykiem w sosie własnym i dwoma 

łyżkami  kaszy jaglanej 

DZIEŃ  DRUGI 

ŚNIADANIE: 2 kromki chleba razowego  ● chudy twaróg 

II ŚNIADANIE: koktajl na bazie jogurtu  naturalnego, truskawek i jagód  ● kromka 

pumpernikla 

OBIAD: zupa krem z soczewicy z łyżeczką  oleju  rzepakowego ● grzanki ziołowe 

KOLACJA: ● sałata lodowa ● 2 pomidory ● papryka  ● czarne oliwki ● pieczona 

pierś  kurczaka ● sos  z oliwy, soku z cytryny i dowolnych ziół 

DZIEŃ TRZECI 

ŚNIADANIE: półtorej szklanki maślanki ● płatki  owsiane błyskawiczne ● nasiona dyni i 

słonecznika 

II ŚNIADANIE: kilka śliwek ● kromka razowego pieczywa z plastrem chudego twarogu 

OBIAD: dorsz pieczony w pomidorach ● brązowy  ryż  ● zielona fasolka szparagowa gotowana 

na parze 

PODWIECZOREK: garść  orzechów laskowych 

KOLACJA: ● zupa krem z zielonego groszku,  brokułu, cukinii, odrobiny oliwy ● kromka 

pieczywa  pełnoziarnistego 

 

        Maria Kowalczyk  

 

 

 

 



                   Lubczyna, 09.10.2019 r. 

     Droga Pani Michalino! 

 Piszę do Pani list -  tak jak obiecałem o mojej przygodzie wakacyjnej i mam nadzieję,          

że historia, którą opiszę spodoba się Pani, bo moim zdaniem jest wesoła. 

Miałem wtedy 9 lat. Obudziłem się o godzinie dziewiątej. Ranek nie różnił się od 

poprzednich, był normalny jak każdego dnia. Zjadłem śniadanie, które przygotowała mi babcia, 

włączyłem komputer, żeby trochę pograć, a wtedy zadzwonił do mnie Olek i zapytał, czy 

przyjdę do niego, bo się nudzi. Zgodziłem się. Graliśmy na konsoli i nim się spostrzegliśmy 

była już godzina trzynasta. Zerwaliśmy się z krzeseł, kiedy przez otwarty balkon usłyszeliśmy, 

że ktoś woła nas z podwórka. Były to dzieci z naszej klasy oraz starszy kolega - Kuba. Zapytali 

się, czy pojedziemy z nimi rowerami do Lubczyny. Nie mogliśmy odmówić, kiedy już 

zeszliśmy z góry, ruszyliśmy w grupie przed siebie. Była to super okazja, by zobaczyć całą 

Lubczynę i pozwiedzać jej zapomniane kąty. Po przejażdżce rowerowej - bawiliśmy się w 

chowanego. Podczas zabawy znaleźliśmy ukryte miejsce i  tak dobrze się schowaliśmy z 

chłopakami, że dziewczyny szukały nas przez trzydzieści minut, a najlepsze jest to, że nawet 

pojechały do Komarowa. Telefonicznie przekazaliśmy dziewczynom kilka podpowiedzi o 

swoim miejscu kryjówki, ale nadal nie mogły nas odnaleźć. Po jakimś czasie dziewczyny 

poddały się, a my ujawniliśmy swoje położenie, które było kilometr od centrum Lubczyny, ale 

nadal na terenie naszej wsi. 

 Nigdy nie zapomnę tego dnia, było niesamowicie i śmiesznie i mam nadzieję, że Pani 

ta opowieść też się spodobała. 

 

 

       Pozdrawiam bardzo Serdecznie! 

         Igor Łukaszuk                    

 



 

                                     Lubczyna, 03.06.2019 r. 

     Najlepszy dzień 

              Dwa dni temu był Dzień Dziecka. Bardzo się cieszyłam i moje siostry też. Nie obyło się 

bez niespodzianek…Może zacznę od początku. 

             Najpierw rodzice zabrali nas na lody. Kornelka wybierała pierwsza i zdecydowała się na  

loda o smaku czekoladowym. Amelka wybrała truskawkowego, a ja wybrałam loda o smaku 

mango i cytryny. Następnie pojechaliśmy na planty. Na początku myślałam, że będzie nudno, ale 

po chwili, gdy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że naprawdę będzie to najlepszy dzień 

mojego życia. Na miejscu znajdował się pojazd policyjny, do którego można było wejść. Po 

chwili zobaczyłam stragan z tatuażami i warkoczykami, od razu ustawiłyśmy się w kolejce do 

tatuaży. Powiedziałam, że chciałabym rysunek tygrysa. Pani odrzekła, że ten wizerunek jest duży 

- jak kartka A4. Mama powiedziała, że jestem za mała na taki. Wybrałam sobie mniejszy, a 

mianowicie ,,Jokera’’. Pani zrobiła mi bardzo mroczny tatuaż - w kolorze krwi. Mama 

powiedziała, że za chwilę przyjedzie babcia Wiesia i dziadek Tadek. Mamusia jeszcze mówiła, 

że dadzą nam po sto złotych. Bardzo się cieszyłam, że dostaniemy prezent od babci i dziadka. 

Nadszedł czas na dmuchane zamki. Ja pierwsza zdecydowałam się wejść na atrakcję. Skakałam i 

zjeżdżałam (chyba dwie godziny). Mama w końcu powiedziała, że jedziemy na shakea. Babcia 

odrzekła, że zapłaci za nie. Tata chciał waniliowego, Amelka i Kornelka chciały czekoladowego, 

a ja truskawkowego. W domu odebrałam telefon od Wiktorii, która powiedziała, że życzy nam 

wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. 

            Ten dzień był niesamowity! Nigdy go nie zapomnę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 

czekają mnie i moje siostry podobne atrakcje. 

                                                                                         Maja Ignasiak  

 

 

                                 



 

Lubczyna, 05.10.2019r. 

 

Droga Pani Michalino   

Piszę, ponieważ chciałabym opowiedzieć  Pani, jak spędziłam ostatnią sobotę z moją 

rodziną. 

Wcześnie rano mój tata zrobił nam pobudkę i oznajmił, że jedziemy na grzyby. Razem 

z moją młodszą siostrą Natalką, pobiegłyśmy do mamy, aby jej powiedzieć, że musimy szybko 

zjeść śniadanie i wyruszamy do lasu. Minęło zaledwie pół godziny, a my już byliśmy w aucie. 

Nawet nasza psinka Bella wskoczyła do samochodu, bo chciała jechać z nami. Gdy dotarliśmy 

na miejsce, ledwo zdążyłam wysiąść z pojazdu i o mały włos nie rozdeptałam grzyba.  Gdy 

znalazłam pierwszego podgrzybka, od razu przypomniało mi się, że mama zawsze powtarzała 

,,jak jest jeden, musi być drugi’’.  Niestety… moja siostra była szybsza, zauważyła kolejnego i 

zabrała go do swojego kosza. 

Wpadłam na pomysł, że podzielimy się na dwie drużyny i urządzimy zawody. Tak też 

się stało, ja byłam w parze z tatą, a Natalka z mamą i ruszyliśmy w głąb lasu. Widzieliśmy 

przebiegające  jelenie i dziki. Zbieraliśmy podgrzybki i prawdziwki, jeden za drugim. Gdy 

mieliśmy już prawie zapełnione po dwa kosze, postanowiliśmy, że będziemy już się kierować 

w stronę samochodu, ponieważ  czas wracać do domu. Wtedy natrafiliśmy na takie miejsce, 

gdzie nie byliśmy w stanie zebrać wszystkich grzybów, ponieważ tak wiele ich urosło, a  kosze 

były już pełne.  Mama z tatą rozstrzygnęli zawody i oznajmili, iż wszyscy jesteśmy wygrani, 

ponieważ nasze zbiory ,,pójdą do jednego garnka’’. 

Wróciliśmy do domu, usiedliśmy wszyscy razem przy stole i zabraliśmy się za segregowanie 

grzybków. Część mama wysuszyła, a część zagotowała w słoiki. W tym czasie dużo 

rozmawialiśmy. 

Bardzo lubię zbierać grzyby, spacerować w lesie i obserwować zwierzątka. Jednak  

największą radość w tym wszystkim  sprawiło mi to, że był to dzień spędzony z rodziną.  

Chciałabym Panią zaprosić  na taki nasz wyjazd. Mam nadzieję, że uda nam się razem pojechać. 

Na tym kończę mój list i pozdrawiam serdecznie.  

 

 

       Gabriela Klyszcz 

  

       

 

 

 

 



Lubczyna, 08.10.2019 r. 

 

 

     Szanowna Pani Michalino 

 

 

 Chciałbym opisać Pani mój najlepszy dzień z tamtego tygodnia -  była to sobota. 

 Z samego rana wstałem, zjadłem, ubrałem się i mama zawiozła mnie do Goleniowa na turniej 

piłki nożnej. 

 Moja drużyna Hanza Mariogol grała przeciwko drużynie Żaki Szczecin. Graliśmy w 

osłabieniu ( mieliśmy tylko jednego rezerwowego). Było ciężko, ale w pierwszej połowie udało 

nam się zdobyć dwie bramki, jedną strzelił kolega Błażej, a następną z podania strzeliłem ja. 

Drugą połowę rozpoczęliśmy od gola strzelonego przeze mnie. Ostatniego gola strzelili nam 

przeciwnicy. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną mojej drużyny - 3:1. Na koniec meczu  

zatańczyliśmy zwycięski taniec. Mama w nagrodę zabrała mnie do KFC. 

Przyjechałem do domu bardzo zmęczony. Przed domem czekali na mnie : Patrycja, Kacper i 

Olek, chcieli, abym pojechał z nimi na wioskę. Powiedziałem, że dojadę później, ponieważ 

musiałem odpocząć. 

 Ten dzień dobiegł końca. Chciałbym, aby moja drużyna była jeszcze lepsza. 

Cała rodzina była dumna, że wygraliśmy. 

 

          Jakub Wypyski. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Czarna Łąka, 09.10.2019 r. 

Szanowna Pani 

Miniony weekend był bardzo intensywny. W piątek (zaraz po szkole) z całą rodziną 

przygotowywaliśmy się do wyjazdu nad morze. W Międzyzdrojach był zorganizowany piknik 

rodzinny pod nazwą " Masterchef - oddaj fartucha ". Organizatorem imprezy były Polskie 

Linie Kolejowe. Jest to zakład pracy mojej mamy. W pikniku brali udział pracownicy wraz z 

rodzinami. 

 Po przyjeździe - dostaliśmy do dyspozycji pokój w domku letniskowym. 

Rozpakowaliśmy walizki i poszliśmy na spacer i zakupy z całą rodziną. O godzinie 

dziewiętnastej była kolacja, a po zjedzonym posiłku udaliśmy się do mieszkania. Rodzice poszli 

na koncert, a ja z rodzeństwem graliśmy w Uno. Nazajutrz, po śniadaniu były gry, zabawy i 

konkursy dla uczestników pikniku. Pierwszą konkurencją było jedzenie jabłka wiszącego na 

sznurku. To konkurs ,w którym brałem udział wraz z rodzeństwem. Za udział dostaliśmy 

atrakcyjne nagrody. Po kilku godzinach dobrej zabawy – udaliśmy się na spacer do Parku 

Miniatur. Wieczorem, kiedy wróciliśmy  odbyło się ognisko, upiekliśmy kiełbaski i 

położyliśmy się spać. W niedzielę spakowaliśmy się i zjedliśmy śniadanie, po czym 

pojechaliśmy do kościoła i wróciliśmy do domu. 

 Mam nadzieję , że  opis mojego weekendu był dla Pani ciekawy.  

          Z serdecznymi pozdrowieniami : 

        Franek Jóźwik 

 

 

 

                     



Off Road 

Lubczyna zajmuje 

się 

organizowaniem i 

uczestniczeniem 

w rajdach. Często 

zbierane są środki 

na fundacje dobroczynne. Na styczniową edycję przyjechało 150 samochodów 

terenowych i  

30 quadów. Ostatecznie zebrano 10 

tysięcy zł na WOŚP.

 

 

Dnia 06.04.2019r odbyła się 3 edycja, na której zbierano pieniądze na dziecko 

chore na zespół downa. Zebrano 6 tysięcy zł na rehabilitacje.  

  

 

 

        Konrad Szmaragowski  

 

 



Moje spotkanie z Małym Księciem  
Wiodłem spokojne życie na mojej planetoidzie. Żyłem sam, dopóki na świat nie 

przyszła piękna, ale bardzo wymagająca Róża. Od tamtej pory mój świat się zmienił. 

 Pewnego dnia postanowiłem zwiedzić kosmos. Wiedziałem, że nie mogę obejrzeć 

wszystkiego, zatem postanowiłem, że odwiedzę najbliższe planety. 

 W dniu wylotu zabrałem się za wysprzątanie mojej planety. Z lekkim smutkiem 

wyrwałem ostatnie pędy baobabów oraz wyczyściłem wszystkie wulkany - włącznie z tym 

wygasłym. Popatrzyłem na moją Różę i wziąłem klosz. Powiedziałem do niej „żegnaj”, jednak 

nie odpowiedziała. Powtórzyłem, ale usłyszałem to: 

„Zachowałam się idiotycznie – odezwała się wreszcie. – Przepraszam. Postaraj się być 

szczęśliwy! 

Zdziwił się, że nie robi mu żadnych wymówek. Stał zakłopotany z kloszem w ręku. Nie 

pojmował  jej łagodnego spokoju. 

- Ależ tak, kocham cię – powiedziała mu róża. – A ty z mojej winy nic o tym nie wiedziałeś. To 

już nie ma znaczenia. „Ale byłeś tak samo niemądry jak ja. Postaraj się być szczęśliwy… Odłóż 

ten klosz. Już go nie chcę.” 

Posłuszny odłożyłem klosz i pytałem o wszystkie wygody, ale ze spokojem odmawiała, 

uzasadniając swoje zdanie. Wyleciałem z mojej planety zostawiając moją piękną Różę. 

 Pierwszą planetę, jaką napotkałem, była zamieszkana przez Króla. Ten miał dość małą 

gwiazdę, ponieważ cała została zaścielona przez jego gronostajowy płaszcz. Rozglądałem się 

za miejscem, aby usiąść, ale nie mogłem, bo planetę pokrywał biały, puchaty materiał. 

Zapytałem więc, czy mogę spocząć, lecz nie wiadomo czemu zamiast normalnej odpowiedzi 

otrzymałem rozkaz. Król usunął trochę płaszcza, żebym mógł odpocząć. Na każde moje pytanie 

dostawałem rozkaz.                                                                                                                        

„ Nad czym panuje Wasza Wysokość? 

- Nad wszystkim – odpowiedział z całą szczerością Król.” 

Zdumiały mnie jego słowa. Wszystkiego? Nawet gwiazd? 

  Znudziło mi się trochę na jego planecie, więc postanowiłem wylecieć i kontynuować 

zwiedzanie asteroid. Oznajmiłem to Królowi, a ten próbował mianować mnie ministrem 

sprawiedliwości… Tylko po to , aby sądzić starego szczura, który przeszkadzał Królowi we 

śnie. Ta oferta nie przekonała mnie do pozostania na jego planecie. Wylatując, usłyszałem z 

daleka głos Króla, który ogłaszał, że zostałem ambasadorem. Pomyślałem :  „Dziwni są dorośli” 

i odleciałem w siną dal. 

 Na kolejnej planecie czekał na mnie Pyszałek. Miał śmieszny kapelusz, jak to później 

wyjaśnił, aby się kłaniać oklaskującym go. Nie chciał mnie słuchać. Do jego uszu docierały 

tylko pochwały. Poprosił mnie, abym go podziwiał. Więc zacząłem go podziwiać nie wiedząc, 

jak się to robi. Wykonywałem wszystko, co tylko powiedział. Było to bardzo nudne, więc 

odleciałem, ale Próżny tego nie zauważył. 

 Kolejną planetę zamieszkiwał Pijak. Rozmowa z nim bardzo mnie poruszyła. 

Mężczyzna ten bowiem popadł w nałóg. Wprowadził się w błędne koło. Wytłumaczył mi, że 

pije, aby zapomnieć  o wstydzie związanym z piciem. Opuściłem go lekko smutny. 

  Na następnej planecie był Człowiek Interesu. Podszedłem do jego ogromnego biurka, 

ale on nawet mnie nie zauważył, bowiem coś liczył. Grzecznie zwróciłem mu uwagę, że zgasł 

mu papieros. Przez różne liczby odpowiadał mi. W końcu  zakończył liczenie i wyjaśnił mi, co 

robił. Obliczał on bowiem gwiazdy, aby następnie je sprzedać i kupić inne, jeżeli są. Kierowało 

nim coś w rodzaju chęci do posiadania wszystkiego:  

 

„ I co robisz z tymi gwiazdami? 

- Co z nimi robię? 

- Tak. 



- Nic. Posiadam je.” 

Dla mnie to było niezrozumiałe. Nic nie robić z gwiazdami tylko je posiadać? Westchnąłem i 

odleciałem. 

 Kolejną planetę zamieszkiwał Latarnik. Wykonywał dosyć dziwną pracę, ponieważ 

gasił i zapalał latarnię raz na minutę. Zapytałem, co robi. Odpowiedział, że wykonuje rozkaz. 

„ Co to za rozkaz? 

Zgasić latarnię. Dobry wieczór. 

I znów ją zapalił. 

- To dla czego ją teraz zapaliłeś?  

- Taki mam rozkaz – odpowiedział Latarnik”. 

Ten człowiek tutaj był inny niż Król, Próżny, Pijak i Bankier. On nie był taki… Głupi… Nie 

chciałbym ich wyzywać, o nie. Po prostu... Latarnik został wierny rozkazowi i robił coś 

sensownego. Nie ślęczał nad wielkimi księgami jak Człowiek Interesu, nie pił jak Pijak, nie 

potrzebował pochwał jak próżny ani władzy jak Król. Był skromny, ale zapracowany. 

Rozmawiałem z nim pół godziny, czyli miesiąc na jego planecie. Nie mogłem pojąć, że jedna 

doba u Latarnika trwa jedną minutę! Odleciałem z żalem i współczuciem dla tego mężczyzny. 

  Kolejną gwiazdę zamieszkiwał Geograf. Jego planeta była dziesięć razy 

większa od poprzedniej. Stało na niej duże biurko oraz mnóstwo wielkich ksiąg. 

Geograf zadał mi kilka pytań, a ja jemu.  

 

„Skąd przybywasz? 

- A co to za księga? 

- Jestem Geografem. 

- Co to takiego „geograf”? 

-Geograf to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, miasta, góry i 

pustynie.” 

Opowiedział mi też, że nigdy stąd się nie ruszał. Nic nie wiedział o swojej planecie. To  

w końcu geograf powinien wiedzieć, czy nie? Zadawałem sobie mnóstwo pytań. 

Powiedział mi również, abym zwiedził planetę Ziemię. Tak też zrobiłem. 

 Wylądowałem na niej. Wszędzie było pusto. Wstałem i ruszyłem w świat. 

 Spotkałem nieliczne istoty i postacie, ale pierwszym zwierzęciem poznanym na 

Ziemi był wąż. Wpasowywał się w podłoże, więc nie zauważyłem go. 

„Dziwne z ciebie stworzenie – powiedział wreszcie. – Cienkie jak palec… 

- Ale mam większą moc niż palec królewski…- oświadczył wąż. 

Mały Książę się uśmiechnął. 

- Nie jesteś wcale taki potężny… nie masz nawet łap… Nawet nie możesz 

podróżować.  

- Mogę cię unieść nawet dalej niż okręt – zapewnił wąż.” 

Zdziwiłem się. On mógłby mnie zawieść dalej niż okręt? Niemożliwe, takie małe 

stworzenie? Nie ważne. 

 Poszedłem dalej. Napotykałem różnych ludzi. W końcu na środku pustkowia 

trafiłem na mur okalający pewien teren. Obszedłem ścianę w poszukiwaniu wejścia. 

Gdy znalazłem bramę, wszedłem i oniemiałem. Cały ogród był usiany w różach. 

Czułem się oszukany przez moją Różę. Mówiła że jest jedyna w swoim rodzaju. 

Wybiegłem z ogrodu i się rozpłakałem. Położyłem się ma brzuchu, a twarz ułożyłem 

na skrzyżowanych przedramionach. 

 W tej chwili pojawił się lis. Przywitał się ze mną, a ja zdezorientowany 

odpowiedziałem, podniosłem głowę i zacząłem go szukać wzrokiem. Chciałem się z 

nim pobawić, bo czułem się samotny, jednak om mi powiedział, że muszę go oswoić. 

Kilkakrotnie pytałem się go, co to znaczy, aż w końcu mi odpowiedział: 



„To coś, co już popada nieco w zapomnienie – powiedział lis.     - Oznacza „stwarzać 

więzy” 

- Stwarzać więzy? 

- Oczywiście – potwierdził lis. – Tymczasem jesteś dla mnie jakimś chłopcem 

podobnym do stu tysięcy innych chłopców. I nie jesteś mi potrzebny. Także i ja nie 

jestem tobie potrzebny. Jestem dla ciebie tylko jakimś lisem podobnym do stu tysięcy 

innych lisów. Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebowali siebie nawzajem. Staniesz 

się dla mnie kimś jedynym na świecie.” 

Jego słowa były teraz zrozumiałe. Zapytał, czy go oswoję. Zgodziłem się. Zadałem 

pytanie, w jaki sposób, a lis wszystko wyjaśnił. Spotykaliśmy się każdego dnia przez 

kilka miesięcy. Jednak przyszedł czas rozstania. Powiedział mi, abym poszedł do tych 

róż i powiedział im i sobie prawdę. 

„Nie jesteście wcale podobne do mojej róży, Jesteście jeszcze niczym. Nikt was nie 

oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jaki był mój lis. Był sobie tylko 

lisem, takim samym jak sto tysięcy innych lisów. Ale uczyniłem z niego przyjaciela i 

teraz jest jedyny na świecie.” 

Wróciłem do mojego liska. Pożegnałem się z nim, a on mi powiedział taką rzecz: 

„Dobrze się widzi tylko sercem. To,  co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu”. 

Zrozumiałem. Moja róża… ona była moja. To ja ją zraniłem, a nie na odwrót. 

Oskarżyłem ją o kłamstwo, ale ona mówiła prawdę. Była jedyna w swoim rodzaju. 

 Pewnego poranka, gdy wróciłem do miejsca, na którym wylądowałem, 

zauważyłem dużą maszynę oraz człowieka pod tą konstrukcją. Podszedłem i zapytałem, 

czy narysuje mi baranka. Na początku się opierał, ale w końcu zaczął swoje próby. Trzy 

razy próbował, ale mi się nie podobały. Zdenerwował się i narysował mi pudełko. 

Wytłumaczył, że tam jest baranek taki, jaki chcę. 

 Następnie opowiedziałem mu moją historię. Od samego początku po samiuśki 

koniec, czyli do momentu, kiedy skończyłem opowiadać.  

 Był już ósmy dzień pobytu mojego przyjaciela. Wyruszyliśmy więc na 

poszukiwanie wody. Wieczorem usnąłem, a rano byliśmy przy studni. Odkopaliśmy ją 

i pozyskaliśmy wodę. Obydwoje się napiliśmy, a ja ze smutkiem oznajmiłem, że muszę 

wracać do domu. 

 Odszedłem i usiadłem na wysokim murze. Pod moimi stopami pojawił się wąż, 

którego spotkałem. Rozmawialiśmy o współpracy związanej z moim odejściem. 

Usłyszał to mój przyjaciel-pilot i przybiegł z bronią w ręku. Wąż natychmiastowo  

uciekł, a ja rzuciłem się mu w ramiona. Powiedziałem, że nie mogę dłużej zostać. Potem 

coś mnie ukąsiło w nogę. Nastała ciemność... 

 

 

 

Zuzanna Jóźwik, klasa VII 



Urodziłam się z małego ziarenka na pewnej planecie. Wzrastałam pomalutku, a dbał o mnie 

pewien chłopiec – Mały Książę. Wraz z tym, jak rosłam, powiększało się moje uczucie do 

niego. 

 Wyrosłam na próżny kwiat, ale dopiero później zdałam sobie z tego sprawę. Prosiłam 

go o dosłownie wszystko, a gdy nie miałam racji - kaszlałam. 

 Gdy dowiedziałam się, że Mały Książę wylatuje, zrobiło mi się przykro. Wtedy nie 

miałam ochoty na żadne wypominanie mu. Chciałam go tylko przeprosić. 

  W dniu opuszczenia planety byłam cicho. Obserwowałam każdy jego ruch, a im więcej 

ich robił i im szybciej kończył, tym bardziej robiło mi się przykro. 

  Gdy żegnał się ze mną, opowiedziałam mu co czuję i jaka ja byłam próżna. Zdziwił się, 

że nie robię mu wymówek i zapytał o wszelkie wygody, ale ja odmawiałam załamującym się 

głosem, a gdy  nie mogłam powstrzymać łez, powiedziałam mu, aby już poszedł. 

 Jeszcze z daleka widziałam go na planecie Króla, ale gdy ją opuścił zaczęłam tęsknić, a 

uczucie nadal rosło.  

 

        Klasa VII 



Dnia 14.10.2019 r. w Szkole Podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Lubczynie odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

 Uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wkładany w 

edukację i wychowanie. Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Beata Kowalczyk 

podziękowała nauczycielom i życzyła im dalszych sukcesów w pracy. Na ręce Pani Dyrektor  

zostały złożone kwiaty i tort. 

 Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. Uczniowie podczas części 

artystycznej recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Oficjalną część uroczystości uświetniło 

złożenie przysięgi przez uczniów klasy I. Po akcie ślubowania - Pani Dyrektor Alina 

Dąbrowska podkreśliła, że pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły 

Podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.  

 Życzymy  uczniom klasy I samych  sukcesów.  Wierzymy, że słowa Monteskiusza  

,,Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny’’ będą towarzyszyć Wam już przez 

całe życie.   

         Michalina Urbańska 

 

                         

 

 



        

Budowanie klocków w oddziale przedszkolnym 

                     

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK 
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