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Wielkanoc ... 
  

 Wielkanoc, Niedziela wielkanocna, Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie  
– najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obcho-
dzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.). W chrześcijaństwie wprawdzie każda nie-
dziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczy-
sta. Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. 

 Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi 
się ze starosłowiańskiego święta Jarego):śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmi-
gustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba,wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, 
pucheroki, przywołówki, palma wielkanocna i Jezusek Palmowy.  

 Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem świętowano rezurekcję rano 
(resurectio oznacza zmartwychwstanie). Do dnia dzisiejszego w wielu parafiach msze rezurekcyjne są odprawiane 
o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystuszmartwychwstał. Jednocześnie słychać 
kanonadę ze strzelb, petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider ma budzić świat do życia. W niektórych 
parafiach rezurekcja rozpoczyna się po Liturgii Światła w Wigilię Paschalną. 

 Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy znajdującym się  
w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. 
Następnie, niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym dawniej trady-
cyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. W procesji niesiona jest rów-
nież figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk rado-
ści Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości są również 
używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał 
prawdziwie lub Prawdziwie powstał". 

 W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, 
które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wę-
dliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. W nie-
których regionach, np. na Śląsku, rodzice chowali w domu lub w ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty 
od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się  
w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami, tzw. zajączkami. 

 Niedziela, podobnie jak i Poniedziałek, są w Polsce dniami wolnymi od pracy. Tradycyjnie spędza się je  
w domu, w gronie rodzinnym. 
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W  czwartek 27 lutego b.r. uczniowie klas IV, V oraz VI wybrali 
się z panią Lucyną Staszak, Agnieszką Borowicz i z panem Zdzi-

sławem Snopkiem na Interaktywne Warsztaty Teatralne pod 
tytułem "Talent Show", które odbyły się w Multikinie w Słup-

sku. Na warsztatach pokazano nam tajniki kręcenia programów 
telewizyjnych oraz filmów. W spotkaniu uczestniczyli ucznio-

wie ze słupskich i gminnych szkół podstawowych. Sala kinowa 
była zapełniona do ostatniego miejsca. Wszyscy zostali zaanga-

żowani do zabawy. Prowadzący zachęcali nas do tańca i prze-
różnych wygłupów. Chętni mieli możliwość popisania się swoi-
mi talentami i tak zobaczyliśmy ciekawe choreografie taneczne 

w wykonaniu naszych rówieśników oraz imponujący pokaz 
karate. Nasze poczynania były filmowane przez kilka kamer,  

a na koniec zajęć zaprezentowano nam filmik z naszym udzia-
łem. Wszystko wyglądało bardzo realistycznie i spontanicznie. 
Bawiliśmy się wyśmienicie, ale również sporo dowiedzieliśmy 

się o kulisach realizacji programów telewizyjnych. Pokazano 
nam zastosowanie klasycznych technik realizacji filmowej  

i współdziałania w ekipie. Poznaliśmy sekrety realizacji filmo-
wych od scenariusza, poprzez scenografię i rekwizyty, aż po 

Oj, co to był za bal … 20 lutego na korytarzach szkoły pojawiły się dziwne postacie. Zaroiło się od wróżek, 
czarownic, rodzin królewskich, różnorodnych zwierząt i innych niezidentyfikowanych stworów. Przebrania 
były tak pomysłowe, że większości naszych koleżanek i kolegów nie zdołaliśmy rozpoznać. Wszystko to za 
sprawą balu karnawałowego, który w tym dniu zorganizowali nam nasi nauczyciele. Atmosfera jak co roku 
była bajeczna: wspaniała muzyka, która wszystkich porywała do tańca, fantastyczne konkursy z nagrodami,  
w których chętnie i licznie uczestniczyliśmy, wreszcie słodki poczęstunek w klasach przygotowany przy współ-
udziale rodziców. Wyszaleliśmy się za wszystkie czasy, a potem jeszcze długo wspo-
minaliśmy to radosne wydarzenie. 

Tłusty czwartek - jest to ostatni czwartek, przed wielkim 

postem, znany także jako zapusty. W tym dniu dozwolone 
jest objadanie się. Najpopularniejsze potrawy to pączki  

i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem 
lub chruścinkami. Staropolskie przysłowie mówi: 

"Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła." Według jednego  
z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jedne-

go pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Nasi uczniowie i nauczyciele w szkole mieli możliwość 
skosztowania pysznego pączka. Każdy na ten dzień czekał, 
aby najeść się do syta!  

Dominika Knapik 

 I kwietnia 2014 r. na korytarzach naszej szkoły pano-

wał niezwykły spokój. Nikt nie biegał, nie było słychać śmie-

chu ani krzyków rozbawionej dzieciarni.  

Otóż tego dnia, podobnie jak 

w całej Polsce, do szkoły 

przyszli tylko szóstoklasiści. 

Wyglądali inaczej niż zwykle, 

jakoś poważniej, dostojniej. 

Może to za sprawą galowe-

go stroju? Rzeczywistym 

powodem tej niecodziennej 

powagi był ich pierwszy, tak znaczący egzamin - sprawdzian 

zewnętrzny, do którego przystąpili punktualnie o godzinie 

9.00., podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju. Przez godzi-

nę głowili się nad zadaniami zamkniętymi i otwartymi z języka 

polskiego i matematyki. Za parę tygodni poznamy wyniki tych 

zmagań. Życzymy powodzenia !!!!! 
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Tłusty Czwartek ... 

Sprawdzian szóstoklasistów ... 

Warsztaty w Multikinie ... 
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 W tym roku z okazji pierwszego  dnia  wiosny czekała nas wielka niespodzianka. Zostaliśmy 

zaproszeni na salę gimnastyczną, a tam olbrzymie zaskoczenie: część sali przeistoczyła się w scenę 

teatralną ze wspaniałymi dekoracjami przedstawiającymi uroczy salonik z kuchnią i sypialnią, tuż ob-

ok znajdował się plac miejski ze studnią, latarnią, a w tyle widniały zarysy kamienic, na końcu naszym 

oczom ukazała się okazała sala balowa.  

 Wkrótce wydało się, że za chwilę będziemy świadkami niecodziennego wydarzenia, a miano-

wicie będziemy mogli obejrzeć przygotowany specjalnie dla nas spektakl zrealizowany przez naszych 

nauczycieli i pracowników szkoły na podstawie baśni "Kopciuszek".   Oniemieliśmy z zachwytu, obser-

wując poczynania naszych pedagogów i opiekunów na scenie. Grali jak prawdziwi aktorzy. Z zapar-

tym tchem śledziliśmy losy biednej sierotki oraz niecne poczynania jej macochy i sióstr. Na szczęście, 

jak to w baśniach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie i Kopciuszek 

poślubił zakochanego w nim królewicza.  

Dziękujemy za tak wspaniały prezent i czekamy na więcej  !!!!! 
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Nasza dziennikarka Nikola Winiarczyk przeprowadziła wywiad ze swoim starszym bratem Mateu-

szem, który ukończył Szkołę Podstawową we Wrześciu 4 lata temu. 

Nikola: Do jakiej szkoły uczęszczasz ? 

Mateusz: Uczęszczam do szkoły ponadgimnazjalnej nr 5 w Słupsku. Jest to Zespół 

Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica. 

Nikola: Możesz powiedzieć  jaki profil ma twoja klasa? 

Mateusz: Technik ekonomista. 

Nikola: Czy dobrze się uczysz ? 

Mateusz: Myślę, że nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Niestety większość moje-

go czasu to sport, dlatego mam mało czasu na naukę. 

Nikola: Dobrze czujesz się w gronie nowych znajomych ? 

Mateusz: Czuję się bardzo dobrze. Dość szybko zaprzyjaźniłem się  

z większością osób z klasy. Mam dobre kontakty z ludźmi z mojej szkoły, jak  

i z nauczycielami. Mam do czynienia z  naprawdę wspaniałymi osobami.  

Nikola: Opisz krótko sport, który uprawiasz ? 

Mateusz: Judo jest jednym ze sportów walki, będącym uszlachetnioną odmianą starej japońskiej sztuki walki ju-jitsu. Współczesne judo 

polega na umiejętnym stosowaniu rzutów i chwytów, w taki sposób aby doprowadzić do upadku przeciwnika na plecy, albo też obez-

władnić leżącego na plecach przeciwnika. W stosunku do dawnych systemów walki judo jest znacznie bardziej łagodne, gdyż zostały 

wyeliminowane wszystkie elementy mogące stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia lub życia, takie jak uderzenia, kopnięcia oraz ataki 

na stawy (z wyjątkiem łokciowego) i duszenia . Dodam jeszcze, że wraz z pływaniem są to jedyne sporty, które rozwijają  wszystkie par-

tie mięśni. 

Nikola: Teraz chciałabym zadać ci kilka pytań dotyczących sportu, który uprawiasz. Jak długo trenujesz judo ? 

Mateusz: Trenuje od małego. W tym roku leci już 11 rok od czasu, kiedy pierwszy raz stanąłem na matę.  

Nikola: Jakie są twoje największe sukcesy? 

Mateusz: Moje osiągnięcia sportowe to między innymi: 

- I miejsce w Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski (2012 r.) 

- III miejsce w Pucharze polski Juniorek/ów w Judo (2012 r.) 

- III miejsce w Otwartym Pucharze Polski "Liberty Cup" w Judo (2012 r.)   

- II miejsce w Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych "Liberty Cup" w Judo (2013 r.) 

- III miejsce (WARSAW JUDO OPEN INTERNATIONAL POLISH CUP - 2010 r.) 

- II miejsce (WARSAW JUDO OPEN INTERNATIONAL POLISH CUP  - 2012 r.) 

- I miejsce  (WARSAW JUDO OPEN INTERNATIONAL POLISH CUP - 2013 r.) 

- I miejsce w Eliminacjach Regionu Pomorskiego do Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (2013 

Moim największym sukcesem jest zdobycie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Judo, 

czyli zdobycie tytułu Mistrza Polski. Jest ich jeszcze wiele więcej, ale właśnie te są najważniejsze.  

Nikola: Czy masz zamiar uczestniczyć w Mistrzostwach Europy ? 

Mateusz: Pewnie, że tak. Właśnie w ten czwartek (13.02.2013 r.) wybieram się do stolicy Chorwacji (Zagrzeb) walczyć o medal na Mi-

strzostwach Europy. Niestety jadę tam bez mojego trenera, który zawsze jest obok mnie, gdy walczę.  

Nikola: Jakie masz plany na przyszłość ? 

Mateusz: Nie mam pojęcia. Mam dopiero 17 lat i jeszcze się nad tym poważnie nie zastanawiałem. Jednego dnia widzę siebie w wojsku, 

a kolejnego chce być strażakiem lub policjantem. Moim marzeniem jest w przyszłości pojechać na Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa 

Świata. Chciałbym również walczyć jako zawodnik MMA.  

Nikola: Czy ciężko jest na treningach judo ? 

Mateusz: To zależy od rodzaju treningu (siłowy, wytrzymałościowy, kondycyjny). Dla 

mnie osobiście najcięższym treningiem jest trening siłowy. Uważam, że jeśli ktoś się 

przykłada i daje z siebie 100%, to trening zawsze będzie ciężki. 

Nikola: Opowiedz mi jeszcze o plebiscycie, który wygrałeś ?  

Mateusz: Co  tu opowiadać, po prostu zostałem Najpopularniejszym Sportowcem 

Roku 2013 w kategorii Sport Młodzieżowy za co chciałbym wszystkim głosującym na 

mnie serdecznie podziękować. Jest to dla mnie duży zaszczyt zwłaszcza, że nigdy 

wcześniej nie zostałem nawet  nominowany do tego plebiscytu.  

Nikola: Dziękuję za wywiad. 
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 Kinga Białowąs to absolwentka naszej szkoły. Zawsze interesowała się sportem. O jej obec-

nych zainteresowaniach, pasjach, sukcesach postanowiła porozmawiać  Sandra Sprengel. 

S.S. - WITAJ. 

K.B. - CZEŚĆ! 

S.S. - JAK SIĘ MASZ ? 

K.B. - DOBRZE 

S.S. - CZY AKTUALNIE UPRAWIASZ JAKIŚ SPORT? 

K.B. - TAK, NADAL JESTEM ZAWODNICZKĄ  JUDO. 

S.S. - OD KIEDY TRENUJESZ? 

K.B.- MOJĄ PRZYGODĘ Z TĄ DYSCYPLINĄ SPORTU ROZPOCZĘŁAM  

W DRUGIEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

S.S. - BYŁY JAKIEŚ PRZERWY? 

K.B. - TAK. OD PIATEJ KLASY NIE TRENOWAŁAM PRZEZ TRZY LATA. 

S.S. - JAKI JEST TWÓJ NAJWIĘKRZY SUKCES? 

K.B. - ZA DUŻY SUKCES MOGĘ UZNAĆ  I MIEJSCE W MIĘDZYNARODO-

WYM TURNIEJU JUDO. 

S.S. - ZAIMOWAŁAŚ SIĘ KIEDYŚ INNYMI DZIEDZINAMI SPORTU? 

K.B. - OWSZEM, TRENOWAŁAM SIATKÓWKĘ - JEDEN DZIEŃ. 

S.S. - TAK SZYBKO CI SIĘ ZNUDZIŁO? 

K.B. - POCZUŁAM, ŻE TO NIE TO. 

S.S. - WOBEC TEGO MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE  JUDO TO JEDYNY SPORT W TWOI ŻYCIU ? 

K.B. - NIE. JEST JESZCZE UNIHOKEJ, KOSZYKÓWKA, BIEGI, SKOK W DAL, SKOK W ZWYŻ ITD. 

S.S. - NO TO NIEŹLE. 

K.B. - DOKŁADNIE. 

S.S. - CZY WIĄŻESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZE SPORTEM? 

K.B. - TAK! MAM ZAMIAR ZOSTAĆ POLICJANTKĄ W TERENIE, WIĘC BĘDĘ MUSIAŁA DUŻO BIEGAĆ. A WIĘC WYKORZY-

STAM MOJE ZAMIŁOWANIE DO SPORTU W PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ.  

S.S. - BARDZO DZIĘKUJĘ ZA WYWIAD. 

K.B. - TO JA DZIĘKUJĘ.  
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 Nasze dziennikarki: Magdalena Matczak wraz z Kingą Jesiołowską przeprowadziły wywiad  
z pierwszoklasistką Weroniką Skierką. 
 

Pierwszaki zostały czytelnikami naszej biblioteki. Przyszły we wtorek i  przyrzekły, że będą kochać i szanować książki. Podpisały 

się na kartach czytelnika i wypożyczyły z biblioteki swoje pierwsze książeczki. Pani bibliotekarka, Bożena Iwańska, przyjęła je  

w poczet czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu. Wszyscy obiecali, iż od   

tego dnia częściej będą odwiedzać bibliotekę oraz postarają się  zdobyć tytuł  „Super Czytelnika” w kategorii klas I – III. 

Magdalena i Kinga przeprowadziły króciutki wywiad z uczennicą klasy I - Weroniką Skierką. 

Dz. Ś.: Cześć, Weroniko. 

W. S.: Cześć. 

Dz. Ś: Czy lubisz czytać książki? 

W. S: Tak, bardzo, ale często mama mi je czyta, bo ja tak dobrze jeszcze nie umiem. 

Dz. Ś.: A czy często wypożyczasz książki? 

W. S.: Mama czyta mi je szybko, dlatego często je wypożyczam. 

Dz. Ś.: Mamy jeszcze jedno pytanie. Jak czułaś się podczas ślubowania? 

W. S.: Było ciekawie, musieliśmy przyrzec, że będziemy szanować  

książki. 

Dz. Ś.: Dziękujemy Ci za odpowiedzi i cześć. 

W. S.: Cześć. 
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 Festiwal ekspresji dzieci i młodzieży dał początek wiośnie. Nasi ucznio-
wie w tym dniu chwalili się swoimi talentami w kategoriach: wiersz, piosenka, praca pla-
styczna, kabaret i taniec. Czasami nie wiemy, co potrafią dzieciaki. Takie występy pozwa-
lają nam zobaczyć do czego są zdolni. Komisja konkursowa w składzie: p. Lucyna Staszak, 
p. Hanna Kuszyńska i p. Aneta Langowska wyłoniła zwycięzców: 

 W kategorii wiersz: Natalia Cieśla (III), Joanna Lemańska (przedszkole)  
i Dominik Maculewicz (II) 

 W kategorii piosenka: Gabriela Sakowska, Maria Bielecka, Kinga Jesiołowska 

 W kategorii kabaret: Maria Bielecka, Julia Broll, Martyna Jaworska i Daria Gierczak 

 W kategorii tanie: Oliwer Pluta 

 W kategorii praca plastyczna: rodzeństwo: Dominik Maculewicz, Alicja Nieznalska  
i Julita Nieznalska oraz rodzeństwo: Dominika i Igor Wolscy 

 
Grand Prix festiwalu zdobyła Dominika Knapik  

Konkurs "Estetyczny zeszyt" 

W marcu 2014 r. wybierany był najpiękniejszy zeszyt  

z religii. Nauczyciel przedmiotu wyróżnił następujące osoby: 

Marysię Bielecką i Magdę Knapik z kl. IV, Dominikę Knapik z kl. V oraz Nicolę Winiarczyk z kl. VI. Jury za najpiękniejszy uznało 

zeszyt  Dominiki Knapik. W klasach młodszych wyróżniono Michalinę Dąbrowską z klasy I, Dominika Maciulewicza z klasy II oraz 

Tomka Skawińskiego z klasy III. Zwycięzcą został Dominik Maciulewicz. W kwietniu wybieramy najpiękniejszy zeszyt z informa-

tyki. 

Konkurs recytatorski: 

Również w marcu recytowaliśmy wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima oraz D. Wawiłow. Za najpiękniejsze uznano recytacje Martyny 

Cieśli z kl. i oraz Weroniki Koperskiej z kl. V. Przed Świętami Wielkanocnymi będziemy opowiadać o swoich najpiękniejszych 

świętach. 

Laureaci konkursów szkolnych... 

16 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbył się Powiatowy Konkurs dla Kół TPD „Najpiękniejszy 

koszyk, pisanka wielkanocna i …”,  którego byliśmy organizatorami wraz ze Szkolnym Kołem TPD. W konkursie mogli wziąć 

udział uczniowie klas I – III i IV – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum oraz dorośli. Komisja wybierała prace w katego-

riach: pisanka wielkanocna, koszyk wielkanocny, kartka wielkanocna i wielkanocny stroik. Jak co roku, tak i w tym wpłynęło 

wiele ciekawych prac. Oto nagrody jakie zebrali nasi uczniowie i nie tylko: 

Pisanka wielkanocna 

WYRÓŻNIENIE – Michalina Dąbrowska –  i klasa „0” z Koła TPD przy SP we Wrześciu 
NAGRODA – Bożena Iwańska  i WYRÓŻNIENIE – Krystyna Pisanka z Koła TPD przy SP we 
Wrześciu 
Koszyk wielkanocny 
NAGRODA – Dominik Maculewicz kl. II i Alicja Nieznalska kl. I - Koło TPD przy SP we Wrześciu 
NAGRODA – Bożena Iwańska - Koło TPD przy SP we Wrześciu 
Stroik wielkanocny 
WYRÓŻNIENIE – Maciej Szymański kl. I i Martyna Kowalczyk kl. II z Koła TPD przy SP we Wrze-
ściu 
NAGRODA – Bożena Iwańska - Koło TPD przy SP we Wrześciu 
Kartka wielkanocna 

NAGRODA – Alicja Nieznalska kl. I - Koło TPD przy SP we Wrześciu 
WYRÓŻNIENIE – Dominika Wolska kl. V - Koło TPD przy SP 
we Wrześciu 
NAGRODA – Bożena Iwańska - Koło TPD przy SP we Wrze-
ściu 

 
 

Organizatorzy składają serdeczne gratulacje  

wszystkim wyróżnionym. 
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          Niespodziewanie zza drzewa wyszła mała dziew-
czynka. Była prawie równa z Elizą.  
- Hej, jak masz na imię, bo ja jestem Gosia.-spytała 
dziewczynka. Najwidoczniej chciała się z Elizą zaprzyjaź-
nić 
- Hej, Gosiu, ja jestem Eliza. A co tu robisz, w tym lesie ? - 
zaciekawiła się. 
- Lubię chodzić na spacery. 
- Ej, a czy nie chciałabyś zbudować domku na tym drze-
wie-mówiąc to, wskazała na wspaniałe konary rośliny. 
- A wiesz, że to nawet fajny pomysł. 
- To może od razu zaczniemy? 
- Ale poczekaj, zostaniesz moją przyjaciółką? 
- No dobrze, ale najpierw musimy lepiej się poznać. 
- Nie ma sprawy.-Dziewczynki długo opowiadały o sobie, 
aż w końcu okazało się że mieszkają w pobliżu siebie  
i przyjechały na wakacje do wujków i cioć. Gosia przybyła 
tu od razu po zakończeniu roku szkolnego. 
 Nie czekając dłużej, dziewczynki wzięły się do 
pracy przy budowie domku. Zgromadziły potrzebny ma-
teriał i narzędzia. Gosia przynosiła deski, a Eliza je przybi-
jała. Obie bardzo ciężko pracowały, lecz były z siebie za-
dowolone, nie przejmowały się tym, że są zmęczone. In-
teresowało je tylko to, czy zdążą wykończyć domek do 
soboty, a dziś była środa. Nagle Gosia spytała: 
- Jesteś zmęczona? 
- Tak, i to bardzo, może zróbmy sobie przerwę, padam  
z nóg. 
- Wiesz co, w lesie w naszej miejscowości też widziałam 
domek. na drzewie. Był taki piękny! 
- Naprawdę, a jak wyglądał ? - zapytała zaciekawiona El-
za. 
- Miał zielone ściany, a w oknach białe....-nie dokończyła, 
gdyż przyjaciółka jej przerwała. 
- Firanki? 
- Tak, skąd wiesz? 
- No bo to jest mój domek! - pochwaliła się zadowolona. 
 Gosia popatrzała na nią przez chwilkę, nie odzy-
wając się. Wstała spod drzewa i zastanowiła się przez 
chwilę w końcu powiedziała: 
- To może zbudujemy domek podobny do twojego? Mam 
zieloną farbę. 
- A ja mam biały materiał na firanki. Chociaż lepszy bę-
dzie jasnoniebieski, też mam taki. 
- To przynieś oba, zobaczymy, który lepiej będzie paso-
wał. 
 Eliza poszła do domu, do swojego pokoju. Zajrza-
ła na górną półkę. Leżały tam cztery różne materiały. 
Wzięła biały i jasnobłękitny. Gdy chciała wyjść, jeden  
z kuzynów spytał, gdzie idzie, ona zaś tylko mruknęła coś 
pod nosem i szybko opuściła wnętrze. W drodze do nie-
wykończonego jeszcze domku, zauważyła małego ptasz-
ka, który karmił swoje dzieci.  

Opowieść Weroniki Koperskiej cz. 3 
Dziewczynce przyszło na myśl, że ptaszki a zwłaszcza te ma-
lutkie są tak słodkie, że chyba nie ma słodszych od nich stwo-
rzeń. Nagle spostrzegła w polu małą sarenkę, która biegła  
w kierunku lasu. I wtedy , jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki ujrzała mnóstwo innych zwierząt,: żurawie na polu, 
małego zajączka, szarą myszkę i wielką ropuchę. Cała okolica 
tętniła życiem. Z zachwytem dłuższą chwilę obserwowała 
przyrodę. 
Gdy się ocknęła, szybko pobiegła do domku, bo przypomniała 
sobie, że Gosia tam na nią czeka, jednak na miejscu nie zasta-
ła żywego ducha. Weszła do środka. Zauważyła, że większość 
prac była skończona, a na jednej ze ścian wisiał przybity 
gwoździem liścik. 
„Hej, musiałam szybko pośpieszyć do domu, 
obiecałam, że jeszcze pomogę mojemu kuzynowi. 
Spotkajmy się jutro, wtedy dokończymy malować. 
Gosia 
 Gdy Eliza przeczytała te słowa, zmartwiła się i wraca-
ła do domu, bardzo smutna. Obserwowała otoczenie.  
W pewnym ogrodzie, ujrzała dwoje dzieci kłócących się  
o zabawkę. Nieco dalej spostrzegła małą dziewczynkę, która 
sama smutnie się bawiła. Eliza zaczęła zbliżać się do domu 
wuja, była przed bramą, otworzyła ją i idąc wąską ścieżką, 
doszła do drzwi. Otworzyła je i  weszła do salonu. Siedział 
tam wujek i Mateusz: 
- Chcesz zobaczyć konie ? - zapytał wuj 
- No dobrze, a co będziecie robić? 
- To co zwykle robi się przy koniach.-powiedział przechodzący 
obok Bartek  
- Ale jak będziesz chciała, to możesz się przejechać.-dodał 
Mateusz. 
 Gdy byli już przygotowani, wyszli z domu, a Tomek 
zaprowadził wszystkich do stajni. Elza ujrzała tu trzy konie: 
jeden był biały w kropki z szarą grzywą, drugi  mały, jasnobrą-
zowy z ciemną grzywą, trzeci zaś podobny do niego, lecz tro-
chę ciemniejszy i większy. Najbardziej spodobał się jej mały 
konik, ponieważ pasował do jej wzrostu i był według niej bar-
dzo słodki. Wsiadła na niego, oczywiście z pomocą wujka. 
Mocno się trzymała, by nie spaść, gdyż konik według Elizy był 
bardzo szybki. 
 Dzień tak szybko minął że zanim się spostrzegli było 
już ciemno. Wuj powiedział, żeby Eliza i Bartek poszli do do-
mu i położyli się do łóżek, ale rozbawiona dziewczynka nie 
miała na to najmniejszej ochoty. W końcu z trudem dała się 
przekonać. Leżąc w łóżku, długo zastanawiała się nad planami 
na następny dzień. Kusiła ją jazda konna, pociągał też domek 
na drzewie. W końcu postanowiła że pójdzie do domku, głów-
nie ze względu na Gosię. Nie chciała zawieść nowej przyja-
ciółki i zaprzepaścić w ten sposób pięknie zapowiadającą się 
przyjaźń. 

  
Ciąg dalszy nastąpi ... 

 


