
 We środę 9 maja 2012 roku w naszej szkole po-
jawiło się wielu gości min.: przedstawiciele władzy na 
czele z panem Wójtem Mariuszem Chmielem, komba-
tanci AK, dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele  
i uczniowie. W tym dniu bardzo uroczyście obchodzili-
śmy Święta Majowe.  

 Impreza rozpo-
częła się apelem, 
podczas którego Wójt 
Gminy Słupsk wygło-
sił mowę nawiązującą 

do patriotycznych postaw Pola-
ków. Następnie złożono wiązanki 
pod obeliskiem patrona naszej szkoły - Gen. Stefana Roweckiego 
„Grota”. Po tej części mieliśmy możliwość obejrzeć wystawę obra-

zującą 40-lecie istnienia Słupskie-
go Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego, przygo-
towaną przez panów: Jana Rad-
kowskiego, Ryszarda Klonowskie-
go i Zdzisława Dróbkę. Oprócz 

tego przedstawiciele poszczegól-
nych szkół gminnych zaprezento-
wali program tematycznie nawią-
zujący do uroczystości z okazji 
obchodzonych Świąt Majowych. 

   To był dzień pełen wrażeń. 

Gminna uroczystość z okazji 
Świąt Majowych 

W tym numerze możesz 
przeczytać ... 
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Nasza klasa jest fajna. Jak to się mówi, jesteśmy  
jedną rodziną. Klasa liczy 12 osób razem z wychowawcą.  
Według dziennika: 
Natalia Gierczak – ładnie maluje, śpiewa i tańczy 
Jędrzej Jaworski – ma wiele niesamowitych pomysłów 
Dawid Kiełtyka – nie ma sobie równych w malowaniu 
Dominik Nadwodny – potrafi wszystkich rozśmieszyć 
Robert Pawluk – ma niewiarygodnie wytrzymałe struny głosowe 
Mariusz Skierka – jest niezłym sportowcem 
Sandra Sprengel – nawet ładnie śpiewa 
Wojtek Szymków – jest wytrwały 
Laura Ulbrich – pięknie śpiewa 
Nikola Winiarczyk - jest najlepsza z wf – u 
Jakub Karczewski – ładnie rysuje 
No i oczywiście, nasza wychowawczyni – pani Hanna Kuszyńska, która wspaniale uczy 
matematyki i przyrody. 

Przygotowały: Nikola Winiarczyk i Sandra Sprengel 

W mojej miejscowości jest kilka ciekawych miejsc. Zaliczyć do nich należy go-

spodarstwo agroturystyczne pana Krzysztofa Gąsiorowskiego. Można tu rozłożyć namiot i 

skorzystać z różnych atrakcji przez kilka dni. Należy do nich odpowiednio dostosowana trasa 

dla quadów i stadnina koni.  

W Lękwicy funkcjonuje też szkółka leśna prowadzona pana Adama Dargaca, gdzie 

królują przepiękne drzewa i krzewy ozdobne. Można tu dokonać zakupów i skorzystać z rad 

właściciela na temat hodowli poszczególnych gatunków. W mojej miejscowości mieszkają 

mili i życzliwi ludzie. Dobrze się tutaj czuję i bardzo lubię swoją wieś. 

Natalia Gierczak  
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Z podziwem patrzę na tę młodą 
kobietę ,która od wczesnego 
dzieciństwa związała się z teni-
sem. Urodziła się  30 września  
1980 r. w  Szwajcarii . Jest pro-
fesjonalną tenisistką. Zdobyła 5 
tytułów Grand Slam single, 1 

Wibledon i 1 US Open. Z dniem 1 listopada 2007 r. 
zakończyła karierę tenisistki. Swój sukces zawdzię-

cza konsekwencji  
i wytrwałości  
w dążeniu do ce-
lu. Uważam, że 
takich ludzi należy 
naśladować.  

I wy realizujcie swoje marzenia ! ! ! 

 

 Buddy Valastro należy do czwartego pokole-
nia utalentowanych piekarzy o włoskich tradycjach 
mieszkających i pracujących w Nowym Jorku. Od 
dziecka interesował się pieczeniem niesamowitych 
ciast i tortów. Dzisiaj młody Valastro jest utalentowa-
nym cukiernikiem, czego dowodem są te oto torty. 

 O jego talencie do pieczenia jako pierwszy prze-
konał się jego ojciec, z którym Buddy uwielbiał spę-
dzać czas. Dlatego ten drugi wzbogacał wiedzę syna 
na temat pieczenia tortów. Niestety, kiedy Buddy miał 
17 lat, umiera jego ojciec, a chłopak musiał szybko dorosnąć. Valastro senior zawsze chciał, żeby 
ich cukiernia była najsłynniejsza. Tak się stało, Buddy poprowadził wraz ze swoją matką pozosta-
wioną pod jego opieką piekarnię Carlo’s Baker. Poza tym od paru lat prowadzi cieszący się dużym 
powodzeniem program pod nazwą Cake Boss (Szef od ciasta), emitowany w telewizji TLC.  

ska, który wabi się Dingo. Mój czworonożny 
przyjaciel, gdy był mały lubił wynosić gdzieś 
moje buty i zakopywać w sobie tylko wiado-
mym miejscu. I co z tego, nie zamieniłabym 
go na innego psa. 

Mały i duży Dingo 

 

Moim ukochanym pupilem jest pies Dingo, który 
bardzo lubi ludzi, a zwłaszcza bawić się z dziećmi. 
Oprócz tego Dingo lubi koty, a koty lubią jego. Mój 
ulubieniec urodził się dwa lata temu w Dębnicy Ka-
szubskiej. O jego istnieniu tata dowiedział się z in-
ternetowego ogłoszenia. Dostałam przyjaciela, ale 
nie wiedziałam jak go nazwać. Tata powiedział, że 
miał psa o imieniu Dingo. I ja też będę mam pie-

Buddy Valastro i jego niesamowite wypieki 

Pupil Klaudii Turskiej 
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Martina Hingis - idolka Martyny Brandt 
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Początek wyprawy i tajemnica 10 
 - Damianie nie rób tego. Nie. Słyszysz ? 
Nie! Damianie! Damianie!!! 
- Damian, Damian, obudź się! No wstawaj ty le-
niu! – Klaudia była nieźle zdenerwowana. 
Damian się obudził. Znowu śniła mu się ta 
dziewczyna ze sklepu. 
- Czy to możliwe, że widziałem tę dziewczynę ? 
- Nie. 
- To czemu śni mi się ciągle dziewczyna z tego 
sklepu ? 
- Po pierwsze: czemu nam nic o tym nie powie-
działeś, a po drugie: - zwróciła się do Karola – 
Czy to możliwe, że on widział zjawę ? 
- Nie, ona była realna. Przecież niechcący ją po-

trąciłem. – powiedział Damian. 
- Zjawy to przodkowie dziewczyny. Wszyscy 
wrócą do życia po złożeniu ofiary. Zjawy ob-
serwują nas w każdej chwili. Nawet teraz. Nie 
bój się. Nie są groźne. 
- Skąd ty to wiesz ? 
- U ciebie są diamenty, u Karola źdźbła,  
a u mnie książka. Masz poczytaj sobie. Ale te-
raz pakuj się. 
- Po co? 
- Jak to, po co? 
Zaraz wyruszamy, 
aby ich uratować. 
 
 
 
 
Dalsze losy Damiana, Klaudii i Karola  
w następnym wydaniu naszej szkolnej ga-
zetki „Dzieci świata”. 

Autor: Wiktoria Furmanek 

PYSZNE BABECZKI Wiktorii Furmanek 
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im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”  

we Wrześciu 

tel./fax (59) 846-26-13 

www.spwrzescie.kylos.pl   

e-mail: spwrze.@wp.pl 

Składniki: 1 kostka masła lub margaryny, szklanka cukru, 4 jajka,  
0,5 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. 
Przygotowanie: Rozgrzej piekarnik do temperatury 200oC. Miękkie 
masło lub margarynę włóż do miski razem z cukrem i dokładnie utrzyj. Do mniejszej  
miski wbij jajka, lekko ubij trzepaczką i wlej do masy maślanej. Mąkę wymieszaj  
z proszkiem do pieczenia i z przygotowaną wcześniej masą. Porcje ciasta nakładaj  
do foremek wysmarowanych masłem. Nie wypełniaj foremek po brzegi, gdyż  
w czasie pieczenia ciasto urośnie. Piecz około piętnastu minut. MNIAM !!! 

Cd. Przygody wigilijnej 
(na podstawie książki „Tajemnice 

Bożego Narodzenia”) 

Co do koszyka ? Najlepsze dania na piknik to 
świeże owoce takie jak: truskawki, kiwi, banany, ar-

buz, jabłka, winogrona, 
wiśnie, mandarynki, 
gruszki, maliny, jagody. 
Można z nich zrobić 
bardzo dobrą sałatkę 
owocową. Wybierając 
menu na piknik, kieruj 
się przede wszystkim 
praktycznością, łatwo-

ścią przewiezienia oraz trwałością potrawy. Przyszy-
kowane potrawy włóż w domu do miseczek, czy pół-
misków i zabezpiecz folią spożywczą. Na miejscu po-
zostanie Ci tylko je rozpakować. 

Majowy piknik z Dagmarą Misztal 

Rajd rowerowy z przyjaciółmi ! Co do 
plecaka ? 
Do plecaka 

najlepiej 
zabrać wo-
dę mineral-

ną, chus-
teczki hi-

gieniczne, zdrowe kanapki, coś słodkiego na osło-
dę. Bardzo ważna jest też apteczka podróżna, któ-

ra może się bardzo przydać w niebezpiecznych  
sytuacjach.  

Powodzenia w przygotowaniach ! Dagmara Misztal 


