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"Z Podwórka na stadion o puchar Tymbarku" 

Moja przygoda z Pucharem 

Tymbarku rozpoczęła się w marcu 2018 roku eliminacjami do Turnieju Powiatowego. 

Graliśmy z zespołami z kilku szkół i zajęliśmy pierwsze miejsce. Miesiąc później 

graliśmy w turnieju powiatowym, który ponownie wygraliśmy. Ta wygrana pozwoliła 

nam awansować do etapu wojewódzkiego: przez cały dzień turnieju graliśmy z 

kilkoma drużynami, momentami nie było łatwo, jednak w finale wynikiem 2:0 

odnieśliśmy zwycięstwo. To były moje dwie, piękne bramki!!! Zostałem najlepszym 

strzelcem turnieju wojewódzkiego, a strzeliłem 18 bramek. Ogromna radość 

chłopaków z drużyny i uznanie trenera było moją największą nagrodą... Teraz 

zaczynała się prawdziwa przygoda... 

W niedzielę 29 kwietnia 2018 o godz. 18:45 odbyło się oficjale otwarcie turnieju o 

Puchar Tymbarku. Akademia Piłkarska Piotra Reissa była przedstawicielem 

województwa wielkopolskiego. Wraz z innymi drużynami weszliśmy na boisko Legii, 

wprowadzeni przez zespół bębniarzy. Atmosfera była niesamowita:) W trakcie 

oficjalnego otwarcia DJ Ucho wylosował  drużyny do grup. My byliśmy w grupie A. 

W poniedziałek 30 kwietnia o godz. 10:00 rozpoczęliśmy turniej. Była piękna, 

słoneczna pogoda. Na trybunach byli nasi rodzice, ubrani w pomarańczowe barwy 

klubu. To nam dodało sił!!! Wszystkie spotkania wygraliśmy, uzyskując wyniki: 5:4, 

2:0, 1:0. Wraz z Gryfem Świdnica wyszliśmy z grupy, tylko że my z pierwszego miejsca, 

a oni z drugiego.  We wtorek o godz. 7.00 obudził nas trener. Zjedliśmy śniadanie i 

wyruszyliśmy na stadion, by grać w ćwierćfinale. Mecz z AMO Kilece (woj. 

świętokrzyskie) zakończył się remisem. O zwycięstwie musiały zdecydować rzuty 

karne. Na trzy strzały dwa trafiliśmy i to zaowocowało upragnionym zwycięstwem i 

meczem półfinałowy. Moc była z nami... Kibicujący rodzice nie dali nam wyboru... 

musieliśmy wygrać, wynikiem 5:1 z Wisełką Bydgoszcz. Gramy na PGE 
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NARODOWYM!!! Przeciwnikiem będzie Akademia Młodych Orłów z Rzeszowa. Co za 

emocje... wróciliśmy do hotelu... potrzebowaliśmy odpoczynku... 

W środę wstaliśmy o 6:30 i wyruszyliśmy na stadion. Przebieraliśmy się w prawdziwej 

szatni dla piłkarzy... Po rozgrzewce zaczęło się... Na boisko wyprowadzał mnie Jan 

Tomaszewski - słynny bramkarz, o którym mówi się że „zatrzymał Anglię”. Stadion był 

wielki... kibice szaleli.... Po kolei wyczytywano nazwiska zawodników... Kiedy zostałem 

przedstawiony, w energiczny sposób podniosłem ręce do góry, aby kibice zaczęli 

krzyczeć. Następnie sędzia rzucił monetą i nasi przeciwnicy rozpoczęli mecz... Po 15 

sekundach strzeliłem gola!!! Zrobiłem cieszynkę Roberta Lewandowskiego:) ... 

Niestety ... wynik końcowy nie był miły... przegraliśmy... 2:1. 

I tak byliśmy wygrani!!! W końcu zagraliśmy na Stadionie Narodowym. Puchar za II 

miejsce wręczał Zbigniew Boniek. 

W trakcie turnieju udało mi się zdobyć zdjęcie z Adamem Nawałką. 

 

Bardzo zmęczeni wróciliśmy do Poznania. Tej przygody nie zapomnę do końca życia. 

Emocje po kolejnych wygranych meczach były ogromne, a stanięcie na płycie 

Stadionu Narodowego jako zawodnik, to marzenie każdego młodego piłkarza. Mnie 

się ono spełniło. Zapraszam do obejrzenia filmiku podsumowującego 

Turniej: https://www.youtube.com/watch?v=U4dTzxVaDUw 

 

Wojtek, kl.5c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U4dTzxVaDUw
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Kaszubski wieczór 

Jastrzębiej Górze. W programie pobytu był wieczór z kapelą kaszubską. Grupa 

muzyczna składała się z dwóch osób. Jej członkowie w czasie występu śpiewali, 

pokazywali kaszubskie nuty i grali na instrumentach, m.in. na diabelskich skrzypcach, 

które Kaszubi nazywają „Józkiem”. Członkowie zespołu byli ubrani w tradycyjne 

stroje. 

Nauczono nas refrenu znanej kaszubskiej piosenki, która zaczynała się od słów: 

,,Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las. Kaszëbe, Kaszëbe wółają nas’’. 

Inną tradycyjną pieśnią kaszubską, którą poznałam 

tego wieczoru, była wyliczanka wyhaftowana na makatce, nazywana Kaszëbsczé nótë, 

Alfabetem kaszubskim lub Abecadłem kaszubskim. Jest to utwór, który wykonują 

dwie osoby: jedna pokazuje odpowiedni obrazek na pięciolinii, a druga śpiewa. Pani, 

prowadząca spotkanie, poprosiła mnie i siostrę, żebyśmy samodzielnie, przed 

zgromadzoną publicznością, wykonały tę piosenkę, Ja pokazywałam obrazki, a moja 

siostra śpiewała, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ po dojściu do końca każdej 

pięciolinii, trzeba  było zaśpiewać tekst od końca do początku. 

Było radośnie i wesoło. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o obrzędach, 

zwyczajach i tradycjach, występujących w tym regionie. Z sali wychodziliśmy 

roześmiani i rozśpiewani. Zachęcam do wizyty w tym urokliwym miejscu. 

Lena, kl. 5c 
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Taniec moją pasją 

Przygodę z tańcem rozpoczęłam w wieku 4 lat. Przez pierwszych 5 lat uczęszczałam 

do szkoły tańca ,,Fouette”, gdzie uczyłam się baletu. Od 2 lat chodzę do ,,Jazz Dance 

Studio Anna Beker Poznań”, które specjalizuje się w tańcu współczesnym. W nowej 

szkole stałam się bardziej wygimnastykowana i zaczęłam występować w wielu 

nowych miejscach, np. w Kołobrzegu, Elblągu, Lądku-Zdroju. Biorę udział w 

różnorodnych konkursach i spektaklach, często charytatywnie, dzięki czemu mam 

okazje poznać rożnych ludzi i nawiązać nowe przyjaźnie. Tym bardziej czuje się 

spełniona, należąc do mojego zespołu, bo robię coś nie tylko dla siebie, ale też dla 

innych. 

20 kwietnia 2018 

roku odbyły się IV Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe w Kołobrzegu, na których 

zdobyłyśmy pierwsze miejsce w układzie "Boogie Shoes". Cały zespół otrzymał łącznie 

piętnaście medali i wyróżnienia. Z tym konkursem, wiążę wiele 

niezapomnianych wrażeń i wspomnień, które będą mi towarzyszyły do końca życia. 

Uważam, że takie wydarzenia mają ogromny wpływ na relacje w naszym zespole, 

gdyż jesteśmy jeszcze bardziej zżyte. Naszym kolejnym występem był spektakl w 

Koziegłowach, w Domu Kultury ,,Czerwonak”, 13 września 2018, gdzie pokazałyśmy 

układy, które trenujemy na zajęciach. 
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Zawsze, kiedy wychodzę na scenę, nie ważne czy zespołowo, w duecie,  w trio, czy 

solo czuję to samo szczęście, bo mogę wystąpić z przyjaciółkami. Cieszę się, że 

poznałam tak wspaniałe koleżanki, z którymi pomagamy sobie za kulisami i 

wspieramy się na duchu. Trema, jest nieodłączną częścią każdego występu. 

Świadomość tego, że mamy siebie jest niezwykle istotna.  Na widowni wspierają nas 

bliscy.  Szczególnie dziękuję moim rodzicom, za trud i poświecenie, które włożyli w 

mój rozwój, umożliwiając mi robienie tego, co kocham. Występowanie, zdobywanie 

nowych umiejętności oraz osiąganie kolejnych sukcesów w dziedzinie tańca, to moje 

podziękowaniem dla nich. 

Widząc uśmiech na twarzach publiczności i liczne owacje, wiem że mogę być z siebie 

dumna, dlatego uważam, że taniec to moja pasja. 

Martyna, kl. 5b 
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Ze szkolnego konkursu na kartkę z pamiętnika... 

Pamiętnik.... Odzyskanie Niepodległości  

( autorka: Dobrochna Szafraniak, kl. 6 a) 

 Naramowice, 11 listopada 1918 roku 

Obudziłem się przerażony – za oknem słyszałem krzyki, a to nigdy nie wróżyło niczego 

dobrego. Szybko wstałem z łóżka, włożyłem buty, przygotowałem się do ucieczki do 

piwnicy, która służyła mojej rodzinie za schron. Wtedy do izby wbiegła moja mama: 

- Jesteśmy wolni! Słyszysz, synku?! – wołała przez łzy - Polska odzyskała 

niepodległość! Jesteśmy wolni!” 

Nie mogłem w to uwierzyć, nie sądziłem, że to w ogóle możliwe! 

          Mama ciągle powtarzała: „Jesteśmy wolni, jesteśmy wolni”  tak, aby każdy 

mieszkaniec wsi, nawet te osoby, które ledwo coś słyszały, zrozumiały, że to nie żart, 

tylko najszczersza prawda. Pobiegłem do stodoły i wydoiłem krowę. Dobrze 

wiedziałem, że wszystkim po takim głośnym wiwatowaniu będzie chciało się pić. 

Kilka tygodni później... 

          Od tego momentu minęły już trzy tygodnie, a ja ciągle nie mogę uwierzyć w to, 

co się stało. 

Tyle się zmieniło! W szkole mówimy po polsku, nawet uczą nas jak po polsku pisać! W 

domu zaczęliśmy głośno śpiewać nasze, polskie kolędy. Te, które dotychczas jedynie 

nuciliśmy cichutko… Nigdy nie sądziłem, że są takie piękne, kiedy można je wyśpiewać 

pełnym głosem! 

W końcu czuję, że mogę żyć bez strachu. 

          Wczoraj po raz pierwszy zagrałem z kolegami w piłkę, pokrzykiwaliśmy przy tym 

polskie słowa, bez strachu, że przyjdzie stójkowy i nas zbeszta albo nawet zagrozi 

aresztem. Mama z ciocią planują, że na wiosnę zasadzą kolorowe kwiatki w ogrodzie. 

Tylko białe i czerwone! 

Cała okolica odżyła. W końcu nie boję się chodzić do miasteczka. Codziennie kupuję 

pieczywo i czasami gazetę. Pani sprzedawczyni coraz częściej się uśmiecha. Z okazji 

urodzin uszyłem mojej siostrze szmacianą lalkę – bardzo się ucieszyła. Nigdy nie 

sądziłem, że życie może być takie piękne! 
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Co czytać? podpowiadamy… 

Christopher Paolini ,,Eragon”  

Parę miesięcy temu zainteresowałam się książką pt: ,,Eragon”. Opowiada ona historię 

piętnastoletniego chłopca, który po odnalezieniu smoczego jaja staje się legendarnym 

Smoczym Jeźdźcem.  

Pewnej nocy z jaja wykluwa się smoczyca, Eragon nazywa ją Saphirą. Podczas, gdy 

smok dorasta, w wiosce Karwahall, gdzie mieszka bohater, pojawiają się Razackowie – 

tajemniczy szpiedzy brutalnego króla Galbatorixa. Poinformowani o znalezieniu przez 

któregoś z mieszkańców smoczego jaja, zaczynają plądrować wioskę w poszukiwaniu 

zguby. Nie mają pojęcia, że smok już się wykluł. Gdy Saphira wyczuwa, że najeźdźcy 

się zbliżają, porywa Eragona w daleką podróż w głąb łańcucha górskiego. Po powrocie 

zastają całą wieś spaloną. Wraz z okolicznym bajarzem Bromem, Eragon wyrusza w 

podroż, aby dołączyć do Vardenów – buntowniczego ludu chcącego obalić króla. 

Podczas wyprawy tytułowy bohater uczy się wielu zaklęć. W połowie podróży, po 

wyjeździe z miasta Tierm, Razackowie zabijają Broma. Bohater przed śmiercią 

wyznaje swojemu uczniowi, że kiedyś również był Smoczym Jeźdźcem, a jego 

smoczyca też miała na imię Saphira. Eragon po paru tygodniach samotnej wędrówki 

spotyka Murthaga, sprzymierzeńca Vardenów. Razem docierają do ich kryjówki w 

górach. Eragon szybko zyskuje zaufanie króla Vardenów. Zaczynają się 

przygotowywania do walki. Nikt nie wie, czy Vardenom uda się odeprzeć nadciągające 

szeregi Urgali. Jednak z pomocą Eragona szala zwycięstwa przechyla się na stronę 

Vardenów. Jednak w głębi miasta nagle pojawia się Durza, zwany Cieniem, potężny 

sługa króla. Eragon zabijając go zadaje spory cios Galbatorixowi i wygrywa bitwę.  

To tylko jedna część z czterech tomów. Mimo młodego wieku autor, który miał 

podczas pisania książki tylko 17 lat, wyczarował fantastyczny świat!!! Obecnie 

posiadam dwie części: ,,Eragon” i ,,Najstarszy”. Polecam tę książkę jak najbardziej! 

Kornelia Tyrakowska 6 c 
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Pierwszaki w szkolnej świetlicy 

Życie Pierwszaka nie jest łatwe. Próbuje przyzwyczaić się do nowych miejsc, kolegów, 

rytmu dnia - i jeszcze do tego musi, czasami długo, spędzać czas w świetlicy. Na 

szczęście życie świetlicowe bywa bardzo urozmaicone. Mali uczniowie mają też do 

pomocy starszych kolegów... a kiedy się bardzo zmęczą i znudzą... mogą potańczyć z 

chusteczkami do rytmu baletowej muzyki...! 

Z "Przyjaciółkami Pierwszaka" idzie się na przykład do stołówki na obiadek. 
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Lekcje muzealne - warto czy nie?  

                              

W związku z omawianiem lektury: "W pustyni i w puszczy" wybraliśmy się do świeżo 

wyremontowanego Muzeum Henryka Sienkiewicza, na Stary Rynek w Poznaniu. Jeśli 

mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości, czy lekcje muzealne mają sens - to uzyskaliśmy 

tego dnia wyraźną odpowiedź. NAPRAWDĘ WARTO PÓJŚĆ NA CIEKAWĄ I 

INSPIRUJĄCĄ LEKCJĘ! ... zwłaszcza, jeżeli poprowadzona zostanie przez prawdziwego 

entuzjastę tematu. Nam się udało! Wykład i zajęcia były bardzo ciekawe, inspirujące i 

do tego śmieszne. Zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza...  

uczniowie klasy 6 a 
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Ergometr dla wszystkich... 

Tylko kilka słów o kolejnych wspaniałych zawodach sportowych na ergometrach... 

Odbyły się 22 listopada, już po raz piąty! Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że 

odwiedziło naszą Szkołę wielu Uczestników i wspaniałych Gości. Powoli stajemy się 

potentatem sportowym w tej dziedzinie. 

A wszystko dzięki panu Grzegorzowi Nowakowi! Zdjęcie zrobione przez pana 

Grzegorza zdobi również ten wpis. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów - tak 

Organizatorom, jak i ambitnym uczestnikom zawodów. 
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Listopadowe wycieczki... 

 

Podczas mojej listopadowej wycieczki do Trójmiasta, odwiedziłam też Malbork. 

Miałam okazję zwiedzić tam ogromny zamek krzyżacki, którego budowę rozpoczęto w 

XIII wieku. Dowiedziałam się, że był on siedzibą mistrzów Zakonu Krzyżackiego oraz 

stolicą Państwa Zakonnego. Udało mi się zwiedzić zamek wysoki, średni oraz niski. 

Duże wrażenie zrobił na mnie wielki dziedziniec pałacowy, ogromna, ciężka brama 

wjazdowa i potężne mury obronne. Stojąc przy tej budowli czułam się bardzo 

malutka. 

W 1997 roku twierdza w Malborku została wpisana na światową listę dziedzictwa 

UNESCO. 

Dzięki tej wycieczce  poznałam historię tego zamku oraz mogłam wczuć się w klimat 

tamtych czasów. 

Noemi Gabrysiak, klasa 6 c 
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Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza 

                         

 W poniedziałek, 3 grudnia, już po raz trzeci, uczestniczyliśmy w Festiwalu Filmów 

Młodego Widza. To zawsze wielkie wydarzenie i spore wyzwanie, ponieważ na tym 

międzynarodowym festiwalu pokazywane są filmy trudne, wymagające przemyśleń i 

analizy. Tym razem obejrzeliśmy film dokumentalny, dotyczący życia dzieci 

w Izraelu. Obraz nosił tytuł: "Być znowu dzieckiem" i pokazywał konkretne, 

prawdziwe postacie, żyjące w różnych środowiskach i grupach religijnych Izraela. Po 

projekcji mieliśmy możliwość zadawania pytań reżyserom. Z pewnością było to 

ciekawe doświadczenie, które jednak musimy jeszcze omówić dokładniej na lekcjach, 

by w pełni zrozumieć odmienność życia dzieci w Izraelu. 

(uczniowie klas: 6 a, 6 c, 7 a) 
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Recenzja filmu: Być znowu dzieckiem 

W ramach festiwalu Ale Kino! został zaprezentowany dokumentalny 

film pt. „Znów być dzieckiem”. Stworzony został przez ojca i syna: Moya i Gabriela 

Volcovich, którzy w trakcie trzyletniej podróży przez Izrael rejestrowali życie 

tamtejszych dzieci.  

Dzięki licznym rozmowom przeprowadzonym z małymi bohaterami poznajemy ich 

codzienne życie, marzenia oraz poglądy na różnorodne sprawy jak choćby religia czy 

wojna. Izrael, który wyłania się z filmu to kraj kontrastów, gdzie bieda graniczy z 

bogactwem. Jest to państwo targane konfliktami na tle religijnym i 

narodowościowym. Mimo tego można jednak stwierdzić, że dzieci na całym świecie 

są do siebie podobne. Te z Izraela mają takie same pragnienia i wyobrażenia o 

szczęściu i radosnym życiu jak my, żyjący tutaj, w Polsce.  

W pamięć zapadła mi między innymi wypowiedź dziesięcioletniej dziewczynki, która 

mówiła o kobiecej sile oraz o tym, że nie rozumie wojen. Jej zdaniem kobiety 

wykazują się większą mądrością, nie dążą do zbrojnych konfliktów, chcą pokoju, bo 

wiedzą, że siłowe rozwiązywanie spraw prowadzi wyłącznie do zniszczeń, a nierzadko 

nawet śmierci. Moją uwagę przykuła również bardzo mądra opowieść chłopca, 

miłośnika akrobatyki, którego koledzy wykazują się na co dzień nieposkromioną i 

nieuzasadnioną agresją wobec słabszych. Zadziwiające, a zarazem szalenie pozytywne 

było jednak to, że on - mimo tych złych doświadczeń - nie przestaje wierzyć, że ci 

nastolatkowie kiedyś się zapewne zmienią na lepsze.  

Obejrzany dokument skłonił na pewno wielu widzów do refleksji i dał im możliwość 

spojrzenia na pewne sprawy w całkiem inny sposób. Ja sama nauczyłam się patrzenia 

trochę inaczej na ludzi z innymi poglądami/ religią. Wiem teraz, że możemy się w tych 

aspektach różnić, a mimo tego dalej możemy się lubić i szanować, bo ważniejsze są 

istniejące między nami podobieństwa. 

Gabrysia Baraniak klasa 6 c 
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Mikołajkowy wieczór z literaturą w tle... 

W miniony czwartek bawiliśmy się literacko w 

czasie "Wieczoru Mikołajkowego". Okazało się, że literatura może zawładnąć 

wszystkimi przedmiotami i skłonić nas do zadziwiającej aktywności i radosnej zabawy! 

Każdy, kto odwiedził szkołę tego wieczoru, doskonale wie, jak było wystrzałowo! Ci, 

którzy nie mogli dotrzeć... zadowolić się muszą jedynie sprawozdaniami, które nie 

odzwierciedlą wspaniałej atmosfery i niezwykłych emocji tego dnia. 
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Szkoła nocą 

Nocowanie w szkole stało się już  tradycją. Co roku 

uczniowie z różnych klas spędzają jedną lub dwie noce w 

szkole. Wydaje się, że uwielbiają oni swój drugi dom skoro 

tak chętnie przebywają tam nawet w nocy. 

W pierwszy piątek lutego, gdy nad miastem zapanowały 

ciemności, w szkole zjawili się uczniowie klas Vb i VIIb. 

Każda grupa miała swój odrębny program i przebywała w 

innej sali. My, piątoklasiści zajęliśmy aulę. To jedno z 

niewielu miejsc w szkole, w którym na podłodze jest  

parkiet, scena, na której można prezentować talenty i 

ogromny ekran, dzięki któremu można się poczuć prawie 

tak, jak w kinie. 

W szkole zjawiliśmy się o 19:00. Po przedstawieniu planu 

działań, pani Agnieszka podzieliła nas na cztery grupy i 

dwie z nich zamknęła w sali nr 20, która stała się naszym 

escaperoomem. W środku znaleźliśmy list ze wskazówkami 

do różnych zadań. Okazało się, że musieliśmy wykonać ich aż siedem, a każde z nich było ukryte w 

książce, której tytuł poznawaliśmy po wykonaniu wcześniejszego zadania. Mi najbardziej podobało 

się ostatnie, dzięki któremu znaleźliśmy klucz.  

 

 

Kolejnym punktem programu była kolacja, na której zajadaliśmy się smaczną pizzą. Po napełnieniu 

brzuchów niektórzy udali się na mecz piłki nożnej, a pozostali tańczyli. Naukę układu tanecznego 

poprowadziła nasza koleżanka Martyna.  

Kolejnym punktem programu były opowieści prosto z fabryki czekolady. O jej składnikach, procesie 

produkcyjnym i wielu ciekawostkach opowiadał nam tata Liliany. Nasz opowiadacz, który był też 

naszym opiekunem, sprawił nam miłą niespodziankę, ponieważ przyniósł  czekolady, które 

degustowaliśmy i ocenialiśmy  smak. 

Było już bardzo późno, gdy umyliśmy zęby, wskoczyliśmy do śpiworów i zaczęliśmy oglądać filmy. 

Najwytrwalsi, po zakończonym seansie, nadal szeptali, pomimo wszechogarniającej ciemności i 

odgłosów chrapania. 

Noc była bardzo krótka i zdecydowanie za szybko minęła. Chciałabym częściej uczestniczyć w takich 

wydarzeniach. Z niecierpliwością oczekuję przyszłego roku, kiedy to kolejny raz namówimy naszą 

panią na taką atrakcję.  
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Grudniowy dzień 

Co ranek grudniowy, chętnie chodzę do szkoły, 

ponieważ czeka tam na mnie kolega wesoły. 

Dostajemy dobre oceny z plastyki, 

bo robimy farbami niezłe wybryki. 

Na przerwie jemy kanapki i rozwiązujemy trzy krzyżówki, 

by nie stracić swej główki, do lekcyjnej rozmówki. 

Na angielskim robimy wymówki, żeby nie było klasówki. 

Tymczasem na w-fie często jest informatyka, 

bo zastępstwo coś tu tyka. 

Zaraz jest matematyka, w sali gdzie zegar głośno cyka. 

Na przyrodzie są same lekcje o pogodzie. 

Za to na historii sprawdzian piszemy 

i żadnej wymówki już nie znajdziemy! 

A na polskim zabawa słowami z wykrzyknikami! 

 

Oliwia i Emilia, klasa 5c 
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Moja wyprawa na Śnieżkę 

W tym roku spędziłam, 

z rodzicami, kilka dni w 

Karpaczu. Wybraliśmy 

się na górę Śnieżkę. 

 

Naszą wyprawę 

rozpoczęliśmy przy 

Świątyni Wang. Droga 

była cały czas pod 

górkę. Pierwszy postój 

mieliśmy przy 

schronisku Samotnia. 

Zrobiło się chłodno, ale 

widoki były 

przepiękne. Mały Staw 

wyglądał magicznie. 

Ruszyliśmy dalej. 

Minęliśmy kolejne schronisko Strzechę Akademicką. Nasz odpoczynek to Dom Śląski, w którym 

znajdowało się dużo turystów. Później poszło nam już gładko, bo o wiele przyjemniej się szło. W 

przeciągu godziny byliśmy na szczycie. Nawet pogoda się poprawiła i przez chwilę mogliśmy 

podziwiać Karkonosze. 

Wycieczka okazała się bardzo udana. Zapamiętam na długo 

słowa pani z Informacji Turystycznej w Karpaczu, że wyprawa na Śnieżkę nie jest dla mięczaków:) 

Warto odwiedzać nasze polskie góry i Karpacz. 

Ania, klasa 4a 
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Wywiad z pierwszoklasistami 

 Niewielu z nas pamięta swoje początki nauki w klasie 

pierwszej. Jedyne co nam się kojarzy z tym okresem, 

to wielka obawa: czy poradzę sobie z nauką? czy nie 

zapomnę śniadania? Może zgubię się gdzieś, w tej 

wielkiej szkole? Ciekawe czy będę miał czas na 

zabawę, gdy już odrobię wszystkie zadania domowe? 

Byłam bardzo ciekawa wrażeń pierwszoklasistów, 

dlatego uznałam, że warto zapytać o ich pierwsze 

tygodnie w szkolnych murach. 

Czy podoba się Tobie w szkole? Czy jest lepiej niż w 

zerówce? 

Olga: Podoba mi się. Są trudniejsze zadania, ale z 

panią Asią robimy dużo ciekawych rzeczy. 

Co lubisz najbardziej?  

Olga: Uwielbiam plastykę, bo używamy materiałów, z których rzadko coś robię w domu. 

Bardzo się denerwowałaś przed pierwszym dniem w szkole? 

Olga: Trochę. Bałam się, że coś zrobię źle, że nie usłyszę co pani mówi. Okazało się, że jest fajnie i na 

drugi dzień chciałam szybko przyjść, bo tak bardzo mi się podobało. 

Budynek naszej szkoły jest duży, zwiedziłaś już wszystkie jego zakamarki?  

Olga: Nie, ale bardzo bym chciała zobaczyć niektóre miejsca, na przykład zajrzeć do innych sal, 

zwiedzić pozostałe piętra. Wydaje mi się, że „coś” jest koło sali gimnastycznej - tam też chciałabym 

wszystko pooglądać. Czy tam jest jeszcze jakaś sala? Hmmm. Mam nadzieję, że wkrótce się dowiem. 

Korzystałyście już ze szkolnego sklepiku lub automatu? Co najczęściej kupujecie?  

Olga: Tak. TIC TAKI. 

Nikola: Tak. W sklepiku kupuję pałki kukurydziane i TIC TAKI. Z automatu nie korzystam. 

Chodzicie do świetlicy?  

Olga: Tak, do tzw. świetlicy górnej. Podoba mi się tam.

 

Michalina: Tak. 

Krzysiu: Tak, chodzę. 
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Nicola: Tak. Ogólnie jest tam średnio, ciągle bawię się z Olgą. 

Jakie zajęcia najbardziej wam odpowiadają w świetlicy?  

Olga: Zwyczaj oglądania filmów w piątki. Lubię też po prostu bawić się tamtejszymi zabawkami. 

Krzysiu: Fajne są komputery. 

Michalina: Zabawa w rodzinę. 

A które zabawki lubicie najbardziej?  

Olga: Lalki, domek Barbie, klocki, piasek kinetyczny. 

Nikola: Bardzo lubię gumki do robienia bransoletek. 

A czego nie lubicie w świetlicy? 

Olga: Dzwoneczka, który dzwoni, jak jest za głośno. 

Krzysiu: Nie lubię aut. 

Michalina: Nie lubię bawić się w szkołę. 

Nikola: Nie lubię, gdy chłopcy zachowują się za głośno. 

Czego można Wam życzyć? 

Olga: Żeby w szkole na obiad były pączki oraz by panie kucharki gotowały słodkie posiłki. 

Nikola: Chciałabym, żeby była tylko plastyka. 

Krzysiu: Żeby dawali lody, frytki i pizzę z ketchupem. 

Michalina: Marzę, by w świetlicy było więcej kul LOL Surprise! 

W takim razie życzę Wam spełnienia marzeń oraz tego, by rzadziej dzwonił dzwoneczek w 

świetlicy. 

 Wywiad z uczniami kl. Ic przeprowadziła Ewa z Vd 
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Jeszcze wspominam zimowe ferie 

W czasie ferii postanowiliśmy wraz z rodziną wyjechać na 

tydzień na Słowację, by pojeździć na nartach. Oczekiwaliśmy 

ładnej pogody i warunków sprzyjających dobrej zabawie. 

Ruszyliśmy 

w podróż wyładowanym po brzegi samochodem. Trasa była 

długa, jednak minęła szybko. Po drodze zatrzymaliśmy się w 

wypożyczalni nart w Żorach po sprzęt. Na miejscu byliśmy o 

godzinie 16. 

Ośrodek Velka Raca Oscadnica prezentował się okazale. Wyciągi kanapowe i duża 

ilość śniegu tylko bardziej przybliżały przypuszczenia o świetnych wakacjach. Na 

parkingu założyliśmy łańcuchy na koła, ponieważ trudno byłoby inaczej dojechać na 

parking położony wyżej. Tam jednak stanęliśmy 

z powodu stromizny i nie mogliśmy dotrzeć na miejsce. Na szczęście właściciel chatki, 

która stała jeszcze wyżej na wzgórzu, czekał na nas i przekazał nam klucze. Udostępnił 

nam również terenówkę, którą dało się wjechać pod wynajęty przez nas dom. 

Chata została zbudowana z drewna. Wyglądała bardzo ładnie dzięki górskiemu 

stylowi. Mieszkanie było ciasne, jednak nie brakowało miejsca. Dzięki kominkowi 

mogliśmy suszyć mokre rzeczy oraz wypoczywać w cieple. Na dworze napadało tyle 

śniegu, że mogliśmy wykopać dziurę i się w niej w całości schować. Codziennie od 

rana jeździliśmy na nartach po 4 godziny, a po południu odpoczywaliśmy w salonie 

grając w gry planszowe. Wakacje spędziłem bardzo dobrze. Świetnie się bawiłem w 

doborowym towarzystwie. Chciałbym przeżyć taką przygodę jeszcze raz. 

Piotr Kozłowski, klasa 6 a 
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Wspomnienia ferii... 

 

Drogi Pamiętniku! 

Dzisiaj obudziłam się wcześnie rano, ponieważ umówiłam się z Michaliną – sąsiadką i 

moją przyjaciółką – na spotkanie. Ubrałam się więc ciepło, bo na dworze był mróz, 

spakowałam się 

i wyszłam. 

Na początku poszłyśmy do kawiarni na ciasto i herbatę. Herbata była naprawdę 

pyszna. Rozmawiałyśmy tam o naszych mile spędzonych feriach, które tak szybko 

minęły i przypominałyśmy sobie o śmiesznych wpadkach, które nas spotkały, takich 

drobnych - jak spóźnienie na autobus. 

Potem poszłyśmy do biblioteki, gdyż miały się tam odbywać zajęcia zainspirowane 

filmem „Zima Muminków”. Podczas zajęć Pani czytała nam – uczestnikom zajęć – 

opowiadania o przygodach muminków. W jednej z powieści przyjaciel muminków 

zaczął kolekcjonować rośliny i owady. Nawiązując do tego opowiadania mieliśmy 

wykonać z artykułów papierniczych kilka małych stworzeń, które mogłyby się znaleźć 

w kolekcji przyjaciela muminków. 

Po zajęciach poszłam do domu Michasi i zabrałyśmy się do robienia slime(ów) – czyli 

bardzo teraz popularnych „glutów” – z produktów, które znajdziemy w domu. 

Przyniosłam płyn do prania, piankę do włosów i klej w płynie, a Michasia miała mydło 

w płynie, sól i sodę oczyszczoną oraz oczywiście wodę. Zrobiłyśmy trzy slime(y), ale 

niestety dwa nam zupełnie nie wyszły. Na szczęście chociaż jeden nadawał się do 

zabawy. Trzymamy go w bardzo szczelnym pudełku tak aby się nie napowietrzył i 

zepsuł. 

Uznałam ten dzień za pełen wrażeń i emocji, był to miło spędzony czas z przyjaciółką. 

Szkoda tylko, że to był ostatni dzień ferii. 

Adrianna Plewczyńska 6 c 
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Niezwykłe miejsce w moim mieście 

 Historia, którą zamierzam 
opisać, wydarzyła się podczas 
zeszłorocznych wakacji na 
placu zabaw. Sam teren 
znajduje się w dzielnicy 
Naramowice, pomiędzy ulicą 
Jasna Rola, a Rezerwatem 
Żurawiniec. Zazwyczaj chodzę 
tam z koleżanką, kiedy jest 
ciepło. 
 
Na placu znajduje się wiele 
interesujących rzeczy, jak 
różnego typu huśtawki, 
drabinki zrobione z lin, 
ścianka do wspinania z 
wyglądu przypominająca 
żółty ser, karuzela, siłownia 

dla dorosłych, boisko wielofunkcyjne, do gry w koszykówkę lub piłkę nożną, liny do wspinaczki, 
równoważnie na sprężynach, mostki z lin oraz piaskownica. Najczęściej bawimy się jednak na karuzeli 
oraz w berka. Spędzam tam zazwyczaj od dwóch do czterech godzin.  
 
Pewnego dnia moja szkoła zorganizowała w okolicach placu festyn. Dokładnie miało to miejsce na 
terenie Rezerwatu przyrody Żurawiniec, który został utworzony w 1959 r. dzięki staraniom pani 
Heleny Szafran, w celu ochrony zespołu roślinności torfowiska przejściowego. Podczas wydarzenia 
brałam udział w wielu zorganizowanych na miejscu atrakcjach, jak malowanie toreb ekologicznych, 
własnoręczne tworzenie pamiętników oraz rysowanie węglem. Najbardziej jednak zapamiętałam 
bitwę na pianki. Gra polegała na przerzucaniu pianek na stronę przeciwnika. Wygrywała drużyna, 
która miała po upływie określonego czasu najmniej pianek po swojej stronie. Podczas zabawy 
zwróciłam uwagę na plakat wiszący na drzewie z informacją o zaginięciu psa rasy yorkshire terrier. 
Piesek miał sierść o kolorze złoto-szarym i wabił się Melonik. Za znalezienie psa przewidziana była 
nagroda, w wysokości 200 złotych. Poprosiłam tatę, abyśmy wspólnie poszukali Melonika. Byłam 
pewna, że jego właściciel strasznie za nim tęskni. Podczas przeszukiwania parku spotkaliśmy bardzo 
miłą, starszą panią, która okazała się właścicielką Melonika. Od tego momentu wspólnie 
kontynuowaliśmy poszukiwania.  
 
Po kilku minutach przez drogę przebiegł mały, wystraszony piesek. Rzuciłam się za nim w pogoń. 
Goniłam go ponad 20 minut i mimo że był mały, to okazał się bardzo szybki. Biegłam przez środek 
rezerwatu poza wyznaczonymi ścieżkami, przeskakując przez wystające korzenie i omijając drzewa. 
Znalazłam go schowanego i skulonego za jednym z krzaków. Był cały brudny, więc spróbowałam go 
umyć wodą z butelki, jaką miałam przy sobie. Przytuliłam go, aby poczuł się bezpiecznie. Piesek 
polizał mnie, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność. Wraz z tatą zaprowadziliśmy Melonika do 
jego pani. Nie przyjęliśmy nagrody, a miła pani zaprosiła nas na ciasto i lody.  
 
Od tego czasu często widuję Melonika z jego właścicielką, a wspomniana pani zawsze pozwala mi się 
z nim bawić. Uwielbiam zwierzęta, a zwłaszcza pieski. Cieszę, że mogłam komuś pomóc, a mój tata 
był ze mnie bardzo dumny. 

Anna, kl. IV A 
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Niezapomniane przeżycie... 

 Cudowne chwile spędziłem w zeszłym roku w Berlinie. W sierpniu 

odbywały się tam Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. Najwięksi 

sportowcy z Europy zjechali do stolicy Niemiec, aby powalczyć o 

medale. 

Decyzja o tym, że pojedziemy na zawody zapadła z dnia na dzień. 

Szybkie pakowanie i podróż z Poznania do Berlina zajęła nam pięć 

godzin. Znaleźliśmy ładny hotel niedaleko stadionu olimpijskiego. 

Ponieważ zawody lekkoatletyczne odbywały się późnym popołudniem 

postanowiliśmy pojechać metrem do centrum miasta. Udało nam się zobaczyć Reichstag-siedzibę 

Rzeszy w Berlinie. Nie mogliśmy nie zauważyć Bramy Brandenburskiej, zabytkowej budowli 

charakterystycznej dla tego miasta. Z daleka widać było wieżę telewizyjną Berliner Fernsehturm, 

najwyższy budynek w Niemczech. Na wysokości 203 metra znajduje się restauracja. Nie udało nam 

się tam wjechać, ponieważ kolejka do windy była zbyt długa. 

Wsiedliśmy więc do metra i udaliśmy się na stadion. Po wyjściu ze stacji ukazała się olbrzymia, 

okrągła budowla. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Stadion ten zbudowany został na potrzebę 

Igrzysk Olimpijskich w 1916 roku, które nie odbyły się z powodu I wojny światowej. Igrzyska 

olimpijskie na tym stadionie odbyły się w 1936 roku na życzenie Adolfa Hitlera. Obecnie na stadionie 

tym odbywają się największe imprezy sportowe, koncerty, wystawy i różnego rodzaju pokazy. 

Tego wieczoru Polacy zdobyli dużo złotych medali. Radość była ogromna. Kibicowałem tak mocno 

biało-czerwonym, że straciłem głos. Emocje sięgały zenitu. W przerwach między zawodami widziałem 

wielu słynnych sportowców i mistrzów Europy. Nie udało mi się zrobić zdjęcia ze wszystkimi, ale kilka 

mam na pamiątkę. Mogę pochwalić się zdjęciem z niemiecką vice-mistrzynią rzutu dyskiem Nadine 

Muller. 

Bardzo polubiłem lekkoatletykę. Obserwowanie zawodników i kibicowanie im na żywo daje dużo 

satysfakcji. Jest to niesamowite przeżycie. Kolejne zawody, które będę oglądał z trybun to Drużynowe 

Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Odbędą się w sierpniu tego roku w Bydgoszczy. Zachęcam 

wszystkich do kibicowania biało-czerwonym. 

                                                                                                            Antonio Kapetani kl. 6 a 
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Jak tam było pięknie... 

 Nie każdy miał w swoim życiu okazję, by zobaczyć coś takiego. Mnie się 

udało. I ten widok zapamiętam chyba na zawsze. Krajobraz, który 

szczególnie utkwił w mojej pamięci, zobaczyłam podczas zimowej 

wycieczki do Kotliny Kłodzkiej. Wybraliśmy się wraz z znajomymi na 3-

dniowy wypad w góry, do miejscowości o nazwie Zieleniec. Codziennie 

przemierzaliśmy szlaki górskie w poszukiwaniu nowych widoków i 

doświadczeń. Pieszo, na nartach i desce snowboardowej. Ostatniego 

dnia wybraliśmy się na dłuższy „spacer” do Masarykovej chaty w 

Czechach. 

Słońce, jak przystało na tę porę roku, ukryło się za chmurami, ale pogoda była cudowna. W miejscu, 

gdzie stałam, nie czuło się wiatru. Ale słyszałam odległe świsty i gwizdy – ten sam wiatr hulał wśród 

szczytów górskich. Widziałam kłęby śniegu przewalające się między połaciami lasu. A więc spokój, jaki 

wokół mnie panował, był tylko pozorny. Tam, wysoko wiał ostry, przenikliwy wiatr, a tumany 

unoszonego przez niego śniegu zasłaniały widoczność. Cieszyłam się, że mogę z daleka podziwiać to 

piękne zjawisko, że nie muszę się zmagać z zimnem i zamiecią. 

Widok był naprawdę piękny i jestem pewna, że urzekający nawet dla tych, którzy już od lat wędrują 

po górach. Bo przecież właśnie dla takich widoków podejmuje się trud górskich wędrówek zimową 

porą. Wszędzie było biało, ale biel zupełnie inaczej wygląda na gałęziach wysokich majestatycznych 

świerków, a zupełnie inaczej na surowych, nagich skałach gór. Przez pewien czas miałam wrażenie, że 

miękkie czapy zwisające z ciemnozielonych gałęzi są wręcz ciepłe, miękkie i przytulne. Tak jakby 

stanowiły ochronę dla drzew. Natomiast płaty śniegu leżące w załomach szarych skał były zimne, 

nieprzyjemne. Zupełnie jakby to były dwa różne rodzaje śniegu. Spojrzałam wyżej. Ponad górskimi 

świerkami było niebo otulone mgłą. Nie było widać żadnej, nawet najmniejszej chmury, tylko 

chłodną, niczym nieograniczoną biel otulającą widok po horyzont. 

Chciałabym to miejsce zobaczyć wiosną, kiedy śniegi na świerkach stopnieją, odsłonią się górskie 

szczyty, a w załomach skał pojawi się zieleń. Pewnie dlatego teraz, kiedy wiosna nadeszła… tym silniej 

wspominam tamten widok. 

Blanka Bobeńczyk kl. 6 a 
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Dziewczyna na stadionie? Dlaczego nie?... :-)... 

 

Niedawno miałam okazję zwiedzić  Gdański stadion PGE Arena. Zachwycił mnie 

nietypową kolorystyką i konstrukcją, która z wyglądu przypomina kamień bursztynu, 

Podczas zwiedzania miałam okazję  zobaczyć miejsca, w których przebywali najlepsi 

piłkarze europejscy biorący udział w Euro 2012. Odwiedziłam tez muzeum Lechii 

Gdańsk, strefę VIP, sale konferencyjne oraz przechodziłam tunelem dla piłkarzy 

wychodzących na boisko. Poczułam się jakby właśnie zaczynał się mecz, a ja byłabym 

jednym z uczestników. To było niezapomniane przeżycie. 

Noemi Gabrysiak kl 6 c 
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Lekcje typu: pusta klasa... - Jak widzimy "Pana 

Tadeusza"? 

Okazuje się, że wyobrażenie sobie scen z "Pana Tadeusza" może być bardzo zabawne i 

twórcze. Najczęściej kojarzymy je sobie z jedzeniem lub flirtem. 

W każdym razie takie zdjęcia przygotowali uczniowie klas 6 a i 6 c... 

Zwróćcie uwagę na wszystkie... ale ostatnia: "Nimfa w ogórkach" wymaga nie lada 

wyobraźni i poczucia humoru! :-)... 
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Schronisko "od kuchni" 

 W niedzielę, 10 marca, pojechałam z rodziną do schroniska 

dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej. Tego dnia można było 

zwiedzić to miejsce, zajrzeć do psich boksów i kociarni, a 

także dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o pracy 

opiekunów zwierząt. Przeprowadzono też warsztaty, podczas 

których nauczyliśmy się, jak poprawnie zachować się w 

kontakcie z psami: jak rozpoznać ich nastrój, poradzić sobie z 

psią agresją i jak we właściwy sposób podejść do psiaka, którego chcielibyśmy 

pogłaskać. 

Wizyta w schronisku zakończyła się konkursem wiedzy o zwierzętach. Świetnie się 

przy tym bawiliśmy, a przy okazji poszerzyliśmy swoją wiedzę o naszych 

czworonożnych przyjaciołach. 

To była moja druga wizyta w tym miejscu. Wcześniej brałam udział w spacerze z 

psami 

i mam nadzieję, że już niedługo będę mogła po raz kolejny wziąć w nim udział. 

Zachęcam wszystkich do odwiedzin w schronisku. Nawet jeśli nie uda się go zwiedzić, 

to przynajmniej jest to okazja, żeby zawieźć jego mieszkańcom zawsze potrzebne 

przysmaki 

i karmę. 

Maja Kruszyńska, klasa 6 c 
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Noc w szkole! 

W piątek, ósmego 

marca 6c 

nocowała w 

szkole. O godzinie 

dziewiętnastej 

wszyscy przyszli 

do świetlicy w 

której mieliśmy 

spać. Rozłożyliśmy 

śpiwory, a potem 

każdy musiał 

wypróbować 

nowe gry 

w świetlicy. 

 

 

 

Mniej więcej po godzinie dwudziestej zadziała się pierwsza atrakcja dla dziewczyn, czyli świętowanie 

dnia kobiet. Żadna dziewczyna się nie spodziewała, że dostaniemy poduszki, ale to nie były zwykłe 

poduszki, każda z nas dostała ozdobę z własnym imieniem. 

Gdy minęła dwudziesta pierwsza zaczęliśmy pierwsze podchody. Gra podobała się każdemu, mimo 

braku kilku podpowiedzi, które zostały zniszczone przez innych uczniów. 

Kolejna rozrywka to Escape Room. Jeden z rodziców podjął wyzwanie stworzenia tej zabawy. Mimo 

że łamigłówki były trudne do rozwiązania każda grupa podjęła się rozwiązania tej tajemnicy. 

Ostatnia atrakcja również bardzo nas zaciekawiła, zwłaszcza że rekwizyty do niej były niesamowicie 

wykonane. Po wszystkich zabawach niektórzy poszli grać na sali gimnastycznej, tańczyć lub oglądać 

film. 

Ta noc w szkole pobiła rekord jeśli chodzi o obejrzane filmy, nigdy nie widzieliśmy tylu filmów w 

jedną noc, podejrzewam że było ich aż pięć! Około godziny czwartej nastał nas bardzo niemiły 

incydent. Jeden z naszych kolegów miał ranę na czole. 

O godzinie piątej spał już każdy - oprócz osób, które postanowiły nie zmrużyć oka oraz naszej 

Wychowawczyni – która sprawowała nad nimi opiekę. Rankiem wstaliśmy, posprzątaliśmy salę 

i każdy wrócił do domu, aby znowu pójść spać. Tak zakończyła się nasza noc w szkole. 

Julka Kowalczyk, klasa 6 c 
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Wycieczka po Poznaniu... 

Niedawno wybrałam się na wycieczkę po mieście organizowaną 

przez nauczyciela plastyki i techniki, pana Lackowskiego Nasze 

zwiedzanie miasta zaczęło się na Placu Wolności. Tam dowiedziałam 

się wiele o rodzie Raczyńskich i ich historii. Czy wiedzieliście np. o 

tym że temu wielkiemu Wielkopolaninowi zawdzięczamy pierwszą 

kanalizację w naszym mieście? Otóż w tamtych czasach ludzie 

umierali z powodu cholery (poważnej zakaźnej choroby biorącej się z 

braku higieny i nadmiaru tym spowodowanych zarazków), a wielu z 

nich wylewało brudną, zanieczyszczoną wodę na ulicę, ponieważ nie było do tego innego 

miejsca. Ale mądrzy i wykształceni ludzie (w tym także Raczyński) stwierdzili, że muszą zapobiec 

chorobie i jej rozprzestrzenianiu się. Stworzyli więc wodociągi. 10 lat później nasz wielki 

szlachcic, by upamiętnić to zdarzenie, zainwestował w budowę  pomnika, który nazwał Higieją. 

W greckiej mitologii to bogini zdrowia i higieny. Stąd ta nazwa. Co ciekawe, poprosił projektanta, 

by Higieja przypominała wyglądem jego żonę. Artysta spełnił jego prośbę, ale ponieważ pani 

Raczyńska była bardzo korpulentna, wiec z serdeczności ją mocno wyszczuplił. Niestety sam 

fundator pomnika nigdy go nie zobaczył, bowiem zanim doszło do ukończenia prac, szlachcic 

popełnił samobójstwo. Jego żona mocno to przeżyła i zaproponowała, by Higieja stanęła 

ostatecznie nie w centrum miasta, lecz  na grobie męża.. Po latach utworzono kopię budowli i 

właśnie ją możemy podziwiać przy ufundowanej przez szlachcica bibliotece na  Placu Wolności. 

Następnie udaliśmy się w kierunku Teatru Polskiego, gdzie dowiedziałam się o tym, że dawniej 

znajdowała się tam ruchoma scena, którą poruszali ludzie silni i masywni. Dzięki temu pomysłowi 

można było w szybki sposób zmieniać miejsce akcji. Niestety, scena się popsuła i nie można już z 

niej korzystać. Kolejnym przystankiem był zamek. Okazało się, że ta budowla jak i wiele innych 

skrywa swoje tajemnice. Wcześniej mieszkał tam niemiecki cesarz,  który  wybudował ją sobie 

jako główną siedzibę i aby okazać swoją potęgę. Pewnego dnia jego dwie córki i żona przyjechały 

odwiedzić swoją nową rezydencję. Gdy tylko zwiedziły wszystkie komnaty, głośno wyraziły swoją 

dezaprobatę, bowiem cesarz nie przemyślał tego, gdzie wszyscy mają spać i w tym ogromnym 

gmachu umieścił tylko trzy sypialnie. Resztę stanowiły wielkie, zimne  sale i przestronne 

korytarze. Dlatego tez nigdy więcej rodzina cesarska nie pojawiła się w swoim wspaniałym 

zamku. 

Natomiast my, poznaniacy, pokochaliśmy to miejsce i cieszymy się, że nie zrealizowano bardzo 

realnych planów zburzenia go (bowiem podczas II wojny światowej został zmieniony na siedzibę 

Hitlera, co większość Polaków oburzało i wywoływało jak najgorsze skojarzenia). Obecnie jest to 

prawdziwe centrum kultury w stolicy Wielkopolski. Miejsce spotkań ludzi z najróżniejszymi 

zainteresowaniami i upodobaniami. Można tu obejrzeć spektakl lub film, wysłuchać koncertu, 

wziąć udział w warsztatach itp. 

Wycieczkę zakończyliśmy w bardzo ważnym miejscu dla historii Poznania: na Placu Mickiewicza, 

pod pomnikiem poety. To miejsce i ta rzeźba też były niemym świadkiem wielu przełomowych  

zdarzeń dla naszego miasta i państwa. 

Gabrysia Baraniak klasa 6 c 
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