
Koniec maja i czerwiec to czas na wycieczki szkolne. Mimo rozłąki z rodzicami wszyscy 

świetnie się bawimy. Szczególnie w pokojach, gdy nie mamy zajęć… Przedstawię plan wycie-

czek klas 4-6: 

 klasy 4b, 5a i 5c pojechały poznać historię państwa polskiego Szlakiem Piastowskim, tam 
gdzie znajdują się ślady funkcjonowania człowieka od czasów schyłkowego paleolitu.  

Uczniowie zwiedzali Biskupin, Poznań, Kruszwicę, Lednicę i Gniezno. Oprócz atrakcji histo-
rycznych w programie wycieczki znalazło się też zwiedzanie Stadionu Lecha, rejs statkiem i 

przejazd kolejką wąskotorową; 

 klasy 5b i 6b wybrały się do Czaplinka. Zajęcia, w których uczniowie brali udział, nawiązywa-

ły do tematu templariuszy. Oprócz zwiedzania zabytków i ciekawych miejsc miasta, ucznio-
wie lepili garnki z gliny, czerpali papier i robili pieczęcie lakowe. Pływali też statkiem po je-

ziorze Drawsko; 

 klasa 6a odwiedziła Pogorzelicę. Szczególnie uczniom podobały się spacery po  plaży, wej-
ście na latarnię w Niechorzu, kajaki i ognisko w ostatni dzień.         Piotr Pełka, kl. 6b 
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CO W NASZEJ SZKOLE SŁYCHAĆ? 

 

UWAGA 
Ogłaszam nabór na nowego redaktora 

głównego gazetki „Głos Ucznia” na rok 

szkolny 2016/2017. 

 
Chętne osoby proszę o zgłaszanie się do opiekuna 

gazetki pani Edyty Michnik do 20.06.2016r.  

Piotr Pełka kl. 6b 
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 Radek Redaktorek 
 Nazwa miesiąca „maj” 

od wieków pozostaje taka 
sama i pochodzi z łaciń-

skiego słowa Maius (w 
dosłownym tłumaczeniu 

pełen radości lub miły). 

Nazwa tego miesiąca po-
chodzi od imienia rzym-

skiej bogini Mai czy-
li rzymskiej Matki-Ziemi, 

bogini wzrastania.  

Jesteśmy na  stronie internetowej szkoły: 

http://www.sp59szczecin.szkolna.net/ 

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 SKS jest specjalnie dla tych, którzy kochają sport. Zajęcia odby-

wają się w poniedziałki tylko dla chłopców o 17:00, które prowadzi 

trener z Centrum Kształcenia Sportowego, wtorki o 7:15 z trenerem 

i panią Kasią, i w czwartki o 16:50 tylko z panią Kasią. Serdecznie 

zapraszamy i liczymy, że się będziecie dobrze bawić.                 

                    Kuba Józefowicz, 

Szkolny Klub Sportowy 

Redakcja gazetki życzy wszystkim Mamom  

dużo zdrowia, szczęścia, cierpliwości do dzieci, radości z 
macierzyństwa oraz dumy z osiągnięć swoich pociech. 

Kochamy Was wspaniałe MAMY!!!!!!!! 

Dzień Matki 26.05 
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Wywiad z Panią Joanną Misiarz 

 NASI NAUCZYCIELE 

póki jeszcze możecie. Drogą jadą 

Jan i Małgorzata, którzy śmieją się z 

księdza i wjeżdżają na most. Po 

chwili jeden z ministrantów mówi; 

-Proszę księdza, ale nie lepiej by było 

napisać, że most się po prostu zawa-

lił. 
 

 

Jaś chwali się koledze:  

- Chodzę z Małgosią, bo jest zupełnie 

inna niż pozostałe dziewczyny.  

- A co w niej innego?  

- Ona jedna chce ze mną chodzić!  
 

-Jasiu! Wstawaj.  

- Nie chcę.  

- Jasiu musisz iść do szkoły.  

- Kiedy ja nie lubię szkoły. Dzieci się 

ze mnie śmieją.  

- Jasiu musisz iść. Jesteś dyrekto-

rem.  
 

Pan od matematyki pyta Jasia:  

- Co to jest kąt?  

- To najbrudniejsza część mojego 

pokoju.  
 

Oprych zaczepia Jasia na ulicy i mó-

wi:  

- Ty, mały. Masz pięćdziesiąt zło-

tych?  

- A ma pan wydać z dwustu?  
 

Pewnego dnia Małgosia przychodzi 

do Jasia by oglądać jego znaczki.  

Nagle zobaczyła, że jeden jest oble-

piony taśmą.  

 Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie 

tak aby było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

  

 W czasie transmisji meczu piłkar-

skiego jeden z piłkarzy przychodzi do 

sprawozdawcy radiowego i mówi:  

- Panie redaktorze, mam prośbę. Czy 

mógłby pan wolniej mówić? My nie 

nadążamy z grą! 

  

 Policjant zapisał się do biblioteki i 

na początek wypożyczył książkę  

telefoniczną.  

Przy zwrocie bibliotekarka pyta:  

- A ciekawa chociaż była?  

- Akcja nie specjalnie, ale ilu bohate-

rów! 

Maja Zimnoch, kl. 6b 
 

 Do Jasia przychodzi babcia, a ten 

ma rękę i nogę w bandażu. Kobieta  

zdziwiona siada i pyta się: 

-Jasiu, co ci się stało w rękę? 

-Kopnął mnie prąd! 

-A co ci się stało w nóżkę? 

-Oddałem mu... 
 

 Przed mostem stoją ksiądz i dwaj 

ministranci z tabliczką na której jest 

napisane „Nawróćcie się ze złej drogi, 

Ania Zagadka 
 Witam wszystkich! Przygotowałam majowe 

zagadki: 

1. Wędruje nad widnokręgiem, 

Co dnia na niebie nam świeci, 

Bez niego nie byłoby życia, 

Więc lubią je wszystkie dzieci 
 

2. Codziennie lata po łące 

I nie ma wcale ogonka, 

Ma czarnych kilka kropeczek 

Czerwona, mała ... 

Rozwiązania poszczególnych zagadek  wyślij na E-

mail: Piotrekglosucznia@interia.pl np.  

1. statek ;  2. łódka.  

Ania Zagadka poda rozwiązania w  następnym 

numerze.  Rozwiązania z poprzedniego numeru: 

1. Misiek; 2. Bocian 

Czy lubi Pani czytać książki? 

- Lubię. Jak mam czas, to czytam. 

Jaki rodzaj książek lubi Pani czytać? 

- Bardzo lubię czytać książki przygo-

dowe i kryminały. 

Czy rodzice czytali Pani w dzieciń-

stwie bajki? 

- Tak, czytali mi różne opowiadania 

na dobranoc. 

Jakie książki były popularne? 

- Harry Potter, część I. 

Czy zdarza się Pani czytać e-booka? 

-Tak, czasami czytam. 

Czy lubiła Pani język polski? 

- Lubiłam, ale bardziej lubiłam inne 

przedmioty. 

Jaką ma Pani radę, aby utrwalać język 

angielski? 

- Czytać książki w tym języku - mogą 

być to nawet książki dla małych dzieci. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Zuzanna Luboińska, kl. 5c 

- Jasiu dlaczego ten znaczek jest oblepio-

ny taśmą?  

- Bo na nim jest Małysz i boję się, że od-

leci!  
 

Jaś wraca dzisiaj z guzem na czole.  

- Jasiu! - pyta mama - co ci się stało?!  

- To od myślenia.  

- Jak to?  

- Bo myślałem, że Kacper nie trafi we 

mnie kamieniem  
 

Tata mówi do Jasia:  

- Ale jesteś brzydki  

A Jasio mówi:  

- Mam to po Tobie  
 

Jasio mówi do taty: 

-Twój tata jest głupi. 

A tata na to: 

-Chyba twój! 
 

Nauczyciel muzyki pyta Jasia:  

- Jasiu, jaki jest twój ulubiony instru-

ment?  

- Dzwonek, szczególnie na przerwę, pro-

szę pana!  
 

Piotr Pełka, kl. 6b 
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 Nazwa Boże Ciało jest nazwą potoczną,  święto to 

właściwie nazywa się Uroczystością Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa.  Chrześcijanie wspominają wtedy Ostat-

nią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i 

Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją 

w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Uro-

czystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem biskup Robert z Thourot-

te ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy wierzą, 

że w 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza 

zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest uznawany za ten, na który wówczas spadły 

krople krwi. W 1264 r. papież Urban IV ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła, jednak dokument, w którym to opisał, 

ogłosił dopiero papież Jan XXII w 1317 r. i wprowadził do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała Chrystusa.                           

Piotr Pełka, kl. 6b 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczystość_Najświętszego_Ciała_i_Krwi_Chrystusa 

KĄCIK PORAD 

Str. 3 

 Maj to przedostatni miesiąc szkoły. Już niedługo Rada Pedagogiczna. Weźmy się więc ostro do pracy, mimo że świeci 

słońce i jest ciepło. Nadróbmy zaległe zadania domowe i ćwiczenia. Poprawmy wszystkie sprawdziany, które nam nie poszły 

dobrze. Uzupełnijmy zeszyty i ćwiczenia z dni, w  których nie byliśmy w szkole. Zacznijmy udzielać się społecznie na rzecz 

szkoły np..: pomóżmy w świetlicy, w szatni i w bibliotece. Zgłośmy się do przedstawień szkolnych. Starajmy się o jak 

najlepszą oceną. Powodzenia, koniec roku się zbliża.                     Piotr Pełka, kl. 6b 

CO NAS INTERESUJE... 

Majówka 
 Majówka to okres od 1 do 3 maja. Mamy w tym czasie wolne i nie musimy chodzić do szkoły. Ale dlaczego? Otóż 1 maj 

jest Świętem Pracy. Zapoczątkowano je już przed 1886 przez amerykańskich robotników, którzy musieli ciężko pracować w 

fabrykach, kopalniach i innych miejscach pracy 12 godzin codziennie i otrzymywali za to niskie wynagrodzenie. W tym dniu 

organizowano największe protesty. Pierwszy protest na ziemiach polskich zabranych przez zaborców odbył się w 1980 roku 

i skończył się krwawym stłumieniem przez wojska carskie. W czasach Polskiej Republiki Ludowej święto pracy było jednym 

z najważniejszych świąt w roku.  2 maja jest dniem obchodów  Święta Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Mimo to 

nie jest to dzień wolny od pracy. 3 maja jest Świętem Konstytucji Narodowej. W tym dniu uchwalono pierw-

szą konstytucję w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Po zaborach święto to zostało wprowadzone 1919 roku. 

Po II wojnie światowej władze komunistyczne zaprzestały obchodów święta. Święto to powróciło do kalendarza świąt naro-

dowych dopiero w 1990 roku. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Wniebowstąpienie Pańskie 

08.05 
 W ten dzień świętujemy  wstąpienie do nie-
ba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto 

chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40-tym dniu 
od Zmartwychwstania Pańskiego. Święto obchodzone 

jest w czwartek.                                 

Piotr Pełka, kl. 6b 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowstąpienie_Pańskie 

Zielone świątki 15.05 
 Jest to  polska ludowa nazwa święta majowego lub czerwco-
wego, według wielu badaczy pierwotnie związanego z przed-

chrześcijańskimi obchodami święta wiosny. Obecnie potoczna 
nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego. Ludowe 

obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w 

obrzędowości przedchrześcijańskiej. Palono wtedy ognie, domy 
przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami 

(przystrajanie domostw zielonymi gałęziami miało zapewnić uro-
dzaj, a także ochronić przed urokami). Niektórzy wycinali młode 

brzózki i stawiali je w obejściu. Na ziemi dobrzyńskiej bydło oka-

dzano dymem ze spalonych święconych ziół, przystrajano wień-
cami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono jajka. W okre-

sie późniejszym zasiane pola obchodziły procesje, niesiono cho-

rągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielone_Świątki 

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„Weźmy się ostro do pracy (…) koniec 

roku się zbliża” 

Boże Ciało 26.05 

Zadbaj o swoje oceny 
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 Dawno, dawno temu żył sobie drwal Mieczysław ze 

swoją żoną Anną i córką Śnieżynką, która miała włosy bia-

łe jak śnieg. Byli biedni i w dodatku  w ich państwie rządził 

niesprawiedliwy i chciwy król Samson. Pewnego razu wład-

ca ogłosił, że ten kto znajdzie złoty krzak, dostanie połowę 

majątku. Słysząc to drwal  postanowił odnaleźć krzak i żyć 

w końcu w dostatku . 

 Następnego dnia poszli do lasu, aby tam zacząć poszuki-

wania. Nagle zobaczyli coś świecącego. 

- Zobaczcie, może to  jest  ten złoty krzak - zawołała Śnie-

żynka.  

Rodzina podbiegła w stronę  światła, lecz zamiast złotego 

krzaka ujrzeli coś innego. Był to diamentowy sokół, który 

płakał nad sadzawką. 

- Dlaczego płaczesz?- zapytał drwal. 

- Jestem księciem zaczarowanym w sokoła, mam na imię 

Karol – powiedział sokół - Zostałem zaczarowany przez  

złego króla Samsona. Można mnie odczarować, tylko gdy  

Samson zostanie zgładzony. A wy co tu robicie?  

-Szukamy złotego krzaka - odpowiedziała Anna. 

-Złoty krzak to jest magiczna roślina, kto jej dotknie, a nie ma 

czystego serca, zmienia się w złoto-  powiedział sokół. 

-Wiesz gdzie on rośnie? - spytał drwal. 

-Tak. Chodźcie, zaprowadzę was.  

Ruszyli więc za ptakiem, a w czasie drogi opowiedzieli o 

obietnicy króla. Gdy dotarli na miejsce Mieczysław wykopał 

roślinę. Podziękowali sokołowi i poprosili, aby poszedł z nimi 

do króla na zamek. Gdy drwal pokazał królowi roślinę monar-

cha zapragnął natychmiast ją mieć.  

Gdy  Samson dotkną krzaka, od razu  zmienił się w złotą figu-

rę. W tym samym momencie diamentowy sokół stał się zno-

wu młodym królewiczem. Karol wziął za żonę Śnieżynkę i ra-

zem panowali długo i szczęśliwie. 
 

MORAŁ: 

Nie bądź chciwy, bo może się to dla Ciebie źle skończyć.  

OPOWIADANIA  
Baśń o Złotym Krzaku i Diamentowym Sokole 

Autor: Kuba Józefowicz 

Przygoda w Szczecinie 
Autor: Piotr Pełka 

 W ostatni piątek Piotrek wraz ze swoją klasą 6b 

wybrał się do Urzędu Wojewódzkiego. Pod koniec wycieczki 

przewodnik zabrał klasę do ogromnego pomieszczenia, 

gdzie wisiały maszkarony zebrane z całego miasta 

(wcześniej ozdabiały one zabytkowe kamienice). Ponieważ 

wszyscy byli zmęczeni zwiedzaniem, Piotrek niechcący 

oparł się na jednej z masek, w okolicy prawego oka. Ma-

ska mrugnęła, zaczęła się robić gorąca i po chwili wzniosła 

się ku górze. Lewitując w powietrzu, stroiła do zwiedzają-

cych straszne miny. Dzieci zaczęły się śmiać, a pani prze-

cierała oczy ze zdziwienia. 

- Ha, ha, ha, ale śmieszna maska- śmiał się Igor. 

- Zaraz zrobię jej zdjęcie i wrzucę na Facebooka- zaśmiał 

się Dawid. 

Właśnie wtedy maska groźnie warknęła i wszyscy przestali 

się śmiać. Inne maszkarony zaczęły powoli zsuwać cię ze 

ścian i krążyć pod sufitem. Każda z masek zaczęła wyglą-

dać groźnie, siejąc ogromną panikę wśród uczniów.  

 Przestraszona Jagoda uciekła po schodach, Michał 

schował się w kącie, a pani rozpaczliwie wołała: 

- Wszyscy do mnie! Wszyscy tutaj! 

- Wrrrrr, arrrrrrr- warknęła jedna z płaskorzeźb na panią, 

która znieruchomiała ze strachu. 

W tym czasie klasa rozbiegła się po całym budynku. Dziew-

czyny, Igor, Damian, Gustaw i Dawid zbiegli w dół, Marcel 

schował się w toalecie, Kuba jako jedyny stanął obok pani, 

złapał za jej rękę i zaczął trząść się ze strachu. Zuzia ude-

rzyła jedną z masek torebką, ale ta rozzłoszczona ją prze-

wróciła. Nikodem za późno podjął inicjatywę ucieczki i zo-

stał złapany przez jedną z płaskorzeźb. Na schodach pła-

kał Dawid, który podczas panicznego biegu przewrócił się 

na schodach i rozbił sobie kolano.  

 Nagle jedną ze ścian rozbił gryf, najprawdziwszy gryf. Do-

kładnie taki sam jak w godle Szczecina. Wszyscy stanęli w 

bezruchu, tylko ze schodów słychać było płacz Dawida. Stwór 

zaryczał ludzkim głosem: 

- Kto przebudził maski! Kto! 

- Ja…, to niechcąco, ja…- przyznał się Piotrek. 

- Ten kto zbudził króla maszkaronów musi go teraz pokonać, 

inaczej na całe miasto spadnie klęska. 

- Jaki król maszkaronów… - i w tym czasie gryf złapał Piotrka i 

ruszył w nieznane. 

 Stwór pędził nad Odrą, aż doleciał do Zalewu Szczeciń-

skiego.  

- Widzisz te łodzie? - warknął stwór- maski przywołały Wikin-

gów. Dopóki oni nie przypłyną mamy czas, aby uratować two-

ją klasę. Musimy też zwołać pomocników, którzy nas obronią. 

Maski także szukają sojuszników, którzy pomogą im przejąć 

Szczecin. Musimy się śpieszyć, ale na szczęście wiatr nie 

sprzyja Wikingom. Zanim ci dopłyną, będziemy mieli czas się 

bronić. Pamiętaj, że możemy dogadać się z Wikingami. 

- Lećmy już, zanim te straszydła zyskają kolejnych sprzymie-

rzeńców.  

- Myślę, że pomogą nam Trzy Orły, Centaury, Marynarz i Kole-

jarz.  

- To dobrze, ale potrzeba jest więcej osób. 

 W międzyczasie maszkarony przetransportowały klasę 

Piotrka do Muzeum Narodowego. W muzeum stała akurat 

wystawa bogów greckich i wystawa afrykańska. Posągi stały 

się sługami płaskorzeźb. Zeus i Ares mieli za zadanie pilno-

wać wejścia, a Atena i reszta Afrykańczyków pilnowali klasy w 

wiosce. 
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Piotrek leciał nad miastem. Gryf zaryczał z całej siły na 

wezwanie do obrony. Centaury szybko zerwały się z pomni-

ka, orły rozłożyły skrzydła i ruszyły do lotu. Kolejarz i mary-

narz po krótkim przebudzeniu zaczęli człapać ulicami na 

Wały Chrobrego. Ulicą obok spacerował Mojżesz z mu-

zeum w starym ratuszu, który wciąż narzekał na swoje rogi. 

Wszyscy stanęli przed muzeum. 

- Jest nas za mało!  Tylko dlaczego nie wstawił się nikt z 

Muzeum Narodowego?- zdziwił się centaur- Zdaje mi się, 

że maszkarony tam się ukrywają- powiedział gryf. 

- Cicho, słyszę jakiś płacz.- krzyknął Piotrek- musimy spraw-

dzić co się stało. Ja na gryfie podlecę do okna i zobaczę, 

co się dzieje. 

Przez okno słychać było krzyk Dawida. Piotrek sfrunął w 

okolicę okna i zajrzał przez nie do środka. Cała klasa sie-

działa w kole i lepiła garnki, Murzyni stali uzbrojeni  i przy-

glądali się ich pracy. Atena zliczała garnki i wydawała roz-

kazy. Dawid właśnie siłował się z jednym ze strażników, 

który zabierał mu komórkę. Zrobione garnki Afrykańczycy 

przenosili do swojej wioski. Na schodach siedział Zeus z 

piorunem w ręku. Przed schodami stał zniecierpliwiony 

Ares.  

- Co robią te rzeźby? - zdziwił się Piotrek- i dlaczego każą 

naszej klasie lepić garnki?. 

-To niewątpliwie sprawa tych szkaradnych masek. Musimy 

je jakoś odczarować – zaskrzeczał gryf. 

- Ale jak?- zapytał Herkules- przecież nie znamy żadnych 

zaklęć! 

- Ja chyba wiem- odparł niepewnie Mojżesz – słyszałem, że  

na wieży zamkowej ukryta jest zaczarowana księga. 

- To ruszajmy- zaskrzeczały ptaki – trzeba będzie szybko ją 

znaleźć. 

 Maski zadowolone ze swojej pracy poleciały na Nabrze-

że Wieleckie straszyć ludzi. Niestety, widząc pozostałe po-

mniki gotowe do walki, poprzyczepiały się do murka i cze-

kały na dalszy rozwój akcji. Trzy orły wracające pośpiesznie 

na Wały Chrobrego dostrzegły maszkarony, ale nie chciały 

ich straszyć, póki one wszystkie razem są w jednym miej-

scu. Orły niosły ze sobą starą zakurzoną księgę, a na jed-

nym z nich siedział Bogusław X, który zgodził się nam po-

móc. Piotrek wziął księgę ze szponów jednego z orłów i 

otworzył na stronie 34. Zaczął czytać na głos, co jest tam 

napisane: 

- Aby straszydeł urok zrzucić, należy w wiadrze porządnie 

wymieszać cztery magnolie i wodę z Odry. 

- Trzeba rozdzielić pracę- powiedział książę Bogusław- 

niech centaury zbiorą kwiaty, Orły znajdą wiadro i nabiorą 

wody… 

- A my?- zapytali marynarz i kolejarz- my też chcemy po-

móc. 

- Znajdźcie jakieś pistolety na wodę, wiem jak odczarujemy 

bogów greckich i Murzynów. 

 Po znalezieniu składników Piotrek wymieszał wszystko 

w wiadrze tworząc żółto-zielony wywar. Wypełnił nim zbior-

niki pistoletów dla centaurów, Mojżesza i siebie.  

- Szanujcie amunicję i pamiętajcie, że ma dla wszystkich 

wystarczyć. W księdze było też napisane, że jedna kropla 

wystarcza na odczarowanie. 

- To ruszajmy!- krzyknął centaur. 

 Po wejściu do muzeum uzbrojonych bohaterów zastała 

grobowa cisza. Obrońcy Szczecina już wchodzili na schody, 

gdy nagle z piętra posypały się pierwsze pioruny, a z wystawy 

„Miasto nauki” wybiegł Ares. Piotrek opryskał go miksturą i 

już po chwili ten zatrzymał się i zaczął rozglądać się dookoła. 

Wtem Herkules popchnął Piotrka i bardzo dobrze zrobił, bo w 

jego kierunku leciał kolejny piorun. Mojżesz w tym czasie po 

cichu wdrapywał się po schodach, nie zwracając na siebie 

uwagi. Piotrek i centaury zwrócili na siebie uwagę Zeusa, któ-

ry w swoim gniewie zmarnował wszystkie pioruny. Bezbronne-

go Zeusa opryskał miksturą Mojżesz. Po chwili centaury we-

szły po schodach w górę i wszyscy udali się w stronę wystawy 

afrykańskiej. Przed wejściem stali dwaj murzyni uzbrojeni w 

dzidy. Centaury szybko ich odczarowały i pobiegły dalej. Przed 

wioską na widok Piotrka jego koledzy zaczęli krzyczeć z rado-

ści. Zwróciło to uwagę pozostałych sług masek, które pobiegły 

w jego kierunku. Tam zostały one porządnie popryskane elik-

sirem. Uratowana klasa bardzo się ucieszyła i podziękowała 

Piotrkowi. Niestety, wszyscy zapomnieli o wikingach, którzy 

właśnie podpływali pod Wały Chrobrego. 

- Alarm- krzyknął  kolejarz- alarm! Wikingowie płyną! Nie ma-

my już mikstury. 

Łodzie wikingów już przygotowywały się do ataku. Klasa, któ-

ra wybiegła z muzeum, nie wiedziała co robić. Za to maski 

cicho śmiały się i chichotały. 

- Hej wy!- krzyknął Piotrek do posągów marynarza i kolejarza- 

jeśli chcieliście pomagać, to teraz jest wasza szansa, Może-

cie uratować nasze miasto. Stańcie na Moście Długim i z ca-

łej siły dmuchnijcie. 

- Możesz na nas liczyć- powiedział marynarz. 

- Ogromne posągi stanęły na moście nabrały powietrza i z 

całej siły dmuchnęły w wodę. Powstała ogromna fala, która 

przewróciła łodzie. Najeźdźcy poddali się. Mieszkańcy Szcze-

cina zaczęli krzyczeć z radości. Orły wyłowiły Wikingów z wody 

i postawiły przed gryfem, który ryknął: 

- Jakim prawem napadacie na nasze miasto!!! 

- W tym budynku- wódz wikingów wskazał na Muzeum Naro-

dowe- znajduje się nasz święty amulet, który chcemy odzy-

skać! 

- Dostaniecie go, jeśli powiecie jak pokonać, te maszkarony. 

- Jeśli dacie nam amulet, my damy wam specjalny flet, który 

zwabi wszystkie maski do osoby na nim grającej. 

- Musicie obiecać, że nikomu nic nie zrobicie i odpłyniecie do 

domu. 

- Dobrze, obiecujemy. 

-Jeśli tak to układ stoi.  

 W tym samym czasie, gdy orły przynosiły flet, król maszka-

ronów poczuł się zagrożony. Nakazał maskom rozproszyć się 

po mieście, a sam schował się pod wielkim krzakiem magno-

lii rosnącym przed urzędem. Wszyscy bohaterowie utworzyli 

paradę, na której czele stał Piotrek grający na flecie. Parada 

obeszła całe miasto zwłaszcza miejsca, gdzie stały stare ka-

mienice i różne zabytki. Pochód szedł uliczkami Starego- No-

wego Miasta, skąd cztery maski przyłączyły się do grajka. 

Grupa minęła m.in. park Kasprowicza, Rektorat, Jasne Błonia 

z Urzędem Miasta, Bazylikę Archikatedralną, ronda w kształ-

cie gwiazd, Bramę Portową i Królewską, dom carycy Katarzy-

ny Basztę Siedmiu Płaszczy, a na koniec okrążyła dookoła 

Zamek, skąd przybyło najwięcej masek. Gdy parada wracała  
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        SPORT 

 Termin „jeździectwo” określają wszyst-

kie konkurencje sportów konnych wraz z 

powożeniem. Do sportów konnych, uzna-

nych przez Międzynarodową Federację Jeź-

dziecką, zaliczamy: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, 

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW), po-

wożenie, woltyżerkę (akrobacje na koniu), rajdy długody-

stansowe, reining (ujeżdżanie w stylu Dzikiego Zachodu). 

Maja Zimnoch, kl. 6b 

Jeździectwo Stanisław August Poniatowski 

pod Urząd Wojewódzki, marynarz powiedział: 

-Są wszystkie maski oprócz jednej- króla masek. 

I właśnie w tym momencie władca płaskorzeźb słysząc mu-

zykę, wyleciał zza krzaka. 

-Teraz są już wszyscy- powiedziała Atena- Piotrek, zapro-

wadź maski do ich sali, poczekaj, aż wszystkie zawieszą się 

na swoich miejscach i dotknij lewego oka ich króla. Piotrek 

wykonał zadanie zgodnie z instrukcjami. Książę Bogusław 

zaprosił bohaterów do zamku, gdzie czekała z uroczystym 

obiadem Anna Jagiellonka. Przed zachodem słońca wszyst-

kie posągi wróciły, by znieruchomieć na swoich miejscach, 

a Piotrek wraz z klasą powrócił pod szkołę.  

 Na następny dzień wszyscy w szkole rozmawiali o niesa-

mowitej przygodzie. Tylko Szymon, który był nieobecny, nie 

mógł uwierzyć w żadne z słów wycieczkowiczów. Wszyscy 

uświadomili sobie, że do tej pory nie znali miasta tak do-

brze, a dzięki maskom dowiedzieli się o zabytkach o wiele 

więcej. 

 Urodziłem się 17 stycznia 1732 

w Wołczynie jako syn Stanisława, 

kasztelana krakowskiego, polityka i 

pisarza politycznego oraz Konstancji 

z Czartoryskich. Mam pięciu braci i 

dwie siostry. Jestem prawnukiem 

polskiego poety podskarbiego Jana 

Andrzeja Morsztyna, a moja prabab-

ka Katarzyna Gordon spokrewniona 

była ze Stuartami i spowinowacona 

z  n a j w i ę k s z y m i  r o d a -

mi Szkocji, Hiszpanii i Francji. Kiedy 

przebywałem z rodzicami w Gdańsku w 1733 roku, zosta-

łem porwany na rozkaz wojewody kijowskiego, regimenta-

rza Józefa Potockiego i wywieziony do Kamieńca Podolskie-

go. Tam przebywałem przez kilka miesięcy pod strażą Wa-

cława Rzewuskiego. Wiosną 1735 roku zostałem odwiezio-

ny do rodziców i do 1739 mieszkałem w Gdańsku. Począt-

kowo uczyła mnie matka, później różni prywatni nauczycie-

le. Po powrocie z Gdańska do Warszawy kształciłem się 

w kolegium teatynów. Dwa razy występowałem jako aktor 

na scenie teatyńskiej. Miałem między innymi lekcje logiki, 

matematyki, architektury i inżynierii. W wieku 12 lat prze-

szedłem załamanie nerwowe. Opanowałem doskonale pol-

szczyznę oraz język francuski, posiadałem dobrą znajo-

mość łaciny i niemieckiego, zaś raczej bierną włoskiego i 

angielskiego. Bardzo lubiłem lektury. Nie bawiłem się jed-

nak z rówieśnikami i mam żal o to, że pozbawiono mnie 

dzieciństwa.  W 1748 wyruszyłem z wojskiem rosyjskim 

nad Ren, by zdobyć doświadczenie wojskowe. Oglądałem 

obozy wojskowe i twierdze. Zwiedzałem Niderlandy au-

striackie i Holandię. Interesowałem się głównie sztuką, w 

tym szczególnie malarstwem. Po powrocie do stolicy byłem 

świadkiem zerwanego sejmu. Praktykowałem w kancelarii 

swojego wuja Michała Czartoryskiego w Warszawie i w Woł-

czynie. Wraz z bratem Kazimierzem uczestniczyłem w ze-

rwanej reasumpcji Trybunału w Piotrkowie. Następnie kon-

tynuowałem naukę domową w Warszawie.  Byłem posłem 

z ziemi zakroczymskiej, w roku 1751 zostałem  pułkowni-

kiem łanowym, a  potem komisarzem z ziemi łomżyńskiej 

na przyszłoroczny Trybunał Skarbowy Koronny. W 1752 

byłem posłem na sejm z ziemi łomżyńskiej.  Byłem w Berli-

nie, Dreźnie, Wiedniu, Paryżu, Holandii i w Anglii. Byłem też 

w Petersburgu gdzie poznałem przyszłą carycę Katarzynę, z 

którą miałem romans i córkę. Zostałem posłem inflanckim 

na sejm, posłem z ziemi sanockiej i posłem z ziemi biel-

skiej.  W drodze do trony wsparła mnie caryca Katarzyna. 

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich w granice Rzeczypospolitej, 

Poniatowski zostałem wybrany posłem ziemi warszawskiej 

na sejm konwokacyjny i byłem członkiem konfederacji ge-

neralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po  zamachu sta-

nu zostałem wybrany królem Polski. 25 listopada 1764, w 

dniu imienin carycy, arcybiskup gnieźnieński i prymas Pol-

ski Władysław Łubieński koronował mnie na króla Polski w 

kolegiacie św. Jana w Warszawie, gdzie wystąpiłem w XVI 

wiecznym ubiorze hiszpańskim. Będąc królem zmieniłem 

obyczaj odbywania Rad Senatu, zwołując je dwa razy w 

tygodniu na obrady przy drzwiach zamkniętych i w pierw-

szych latach swojego panowania powołałem namiastkę 

rządu, tzw. konferencję króla z ministrami. Krytykowano 

mnie za brak dążeń do niezależności Rzeczypospolitej i 

podległość Rosji. Założyłem w 1765 Szkołę Rycerską. W 

1765 podjąłem próbę wzmocnienia miast, powołując we 

wszystkich województwach Komisje Dobrego Porządku, 

rozpocząłem przeprowadzanie reformy monetarnej i założy-

łem tygodnik Monitor . Jednymi a moich wielu zasług są: 

utworzenie Szkoły Rycerskiej, zlikwidowanie zasady 

„liberum veto” i powołanie sejmu czteroletniego. Sejm ten 

pomógł mi stworzyć konstytucję. Niestety nie udało mi się 

zapobiec agresji sąsiadów: Rosji, Austrii i Prus. W 1795 

roku zrzekłem się tronu, ale za to Rosja i Austria spłaciły 

2/5 moich długów, a Prusy 1/5. Dług wynosił 40000000 

złotych polskich. 

Piotr Pełka, kl. 6b 
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