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Walentynka 
Moja Walentynko, 

powiem Ci coś w sekrecie: 
tak jak ja Cię kocham, 

                      nie kocha Cię nikt na świecie. 
 
 
 

Serduszko 
To małe czerwone serduszko 

 niech powie Ci na uszko, 
kto Cię pokochał prawdziwie 
i żyć chce z Tobą szczęśliwie! 

 
 
 

Dzień miłości 
W ten dzień sławny, w dzień miłości, 

racz w mym sercu dziś zagościć, 
bo ja wyznać Tobie chcę, 

że tak mocno kocham Cię. 
Może kiedyś w mych ramionach, 

może kiedyś, w któryś dzień, 
zauważysz moją miłość 
i pokochasz także mnie. 

 

 

W walentynki 
wysyłamy do siebie 

karteczki  
o miłości i przyjaźni. 

 

Miłość 
Niech Twa miłość 
będzie taka sama, 

a nawet większa niż ta, 
którą ja żywię do Ciebie. 

Dla Tej, którą kocham, 
Dla Tej, którą czczę, 

Dla Tej, której pragnę, 
Dla Tej, o której śnię. 

 

Choć się boję odrobinkę 
Choć się boję odrobinkę, 
ślę do Ciebie Walentynkę 
bo nadzieję cichą mam, 

że Ci troszkę szczęścia dam. 
W kawiarence przy deserze, 

na kolacji, na spacerze, 
o północy i w południe, 

będzie nam ze sobą cudnie! 
 

Propozycje wyszukała i wybrała Kinga Jesiołowska 
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 Magdalena Matczak przeprowadziła wywiad z absolwentką naszej szkoły, Natalią Basarab. 
Dz. Ś. – Hej, mogę zadać ci kilka pytań na temat nowej szkoły?  
N. B. - No jasne, pytaj! 
Dz. Ś. - Czy podoba Ci się w nowej szkole ?  
N. B. - Pewnie. Szkoła jest bardzo fajna, nauczyciele są mili. Ogólnie atmosfera jest bardzo 
przyjazna. Podoba mi się moja nowa klasa. Ludzie w niej są bardzo sympatyczni, ciekawie 
spędzamy razem czas. Jesteśmy zgraną klasą i w złych sytuacjach możemy na siebie liczyć. 
Dz. Ś. - Czy ciężko Ci było rozstać się ze swoją poprzednią klasą ? 
N. B. - Gdy byłam w trzeciej klasie gimnazjum, często myślałam o zakończeniu szkoły, o swo-
jej przyszłości. Już 4 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego bardzo przeżywałam nad-
chodzące rozstanie ze swoją klasą  
i szkołą. Czas spędzony w gimnazjum był niezwykły. Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi 
nawiązałam wyjątkowe kontakty. Nie mogłam przeżyć, że już niedługo nie będziemy się spo-
tykać tak często, że każdy pójdzie  
w swoją stronę. Smutna była sama myśl, że już nigdy razem nie znajdziemy się w tej szkole, 
nie spędzimy razem przerw, nie będziemy denerwować się nawzajem. Rozstanie to, było bardzo smutne . 
Dz. Ś. - Jakie masz plany na przyszłość (po szkole) ?  
N. B. -Tego jeszcze sama nie wiem . Na pewno pójdę na studia, chociaż ciężko mi powiedzieć jakie. Myślę, że będą one 
związane z matematyką, chociaż mam tyle pomysłów , co do swojej przyszłości , że wszystko może się zmienić .Z dnia na 
dzień są one inne.  
Dz. Ś. -  Podróżowałaś gdzieś podczas wakacji ?  
N. B. - Nie. Całe wakacje spędziłam w domu z bliskimi. W październiku wraz z rodziną byliśmy w Egipcie. 
Dz. Ś. - Czy możesz uznać te wakacje za najlepsze jakie miałaś? 
N. B. - Niestety nie. Wakacje te były ciekawe, dobrze spędziłam czas, jednak nie były one najlepszymi wakacjami. Za naj-
lepsze wakacje mogę uznać te, które miały miejsce w 2012 r. Wówczas spędziłam je z moimi przyjaciółmi, znajomymi, dużo 
się działo. Nie było miejsca na nudę.  
Dz. Ś. –  To już wszystkie pytania, dziękuję za wywiad. 

Bartosz Sprengel był uczniem naszej szkoły. Jego hobby to koszykówka. Posłuchajcie, co ma do powie-

dzenia na temat swojej pasji. Wywiad z naszym absolwentem przeprowadzi-

ła Sandra Sprengel. 

S. - Powiedz, jak długo trwa twoja przygoda z koszykówką ? 

B. - Zacząłem trenować w IV klasie szkoły podstawowej, potem trzy lata gimnazjum, 

teraz trzeci rok szkoły średniej - trochę to już trwa. 

S. -Gdzie grasz? 

B. - W tej chwili w lidze młodzieżowej juniora starszego (Czarni Mat-Bet Słupsk),  

w III lidze w barwach SSK Kobylnica. Przeszedłem cały cykl przygotowawczy  z senio-

rami Energa Czarni Słupsk i z nimi też trenuję. 

S. - Twoje sukcesy? 

B. - Kilka mam na swoim koncie. przecież to również sukces motywuje do działania. 

jednak koszykówka to gra zespołowa i w konsekwencji to cała drużyna pracuje na swój sukces. 

S. - Jak godzisz treningi i szkołę? 

B. - Ze względu na sporą liczbę zajęć od pewnego czasu mieszkam w internacie. Jest to o tyle dobre, że nie tracę czasu na 

dojazdy i nie ograniczają mnie godziny treningów. 

S. - Jesteś w III klasie liceum, co dalej? 

B. - W tym roku matura, ale nie mam jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość.  

S. - Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem? 

B. - Jeśli chodzi ci o to czy wybieram się na AWF - to nie. Koszykówka to mój sposób na teraźniejszość i nieodległą przy-

szłość. Nie ukrywam, chciałbym jeszcze pograć, ale co dalej tego nie wiem, może bankowość lub ekonomia. 

S. - Co chciałbyś powiedzieć naszym czytelnikom? 

B. - Z własnego doświadczenia wiem, że pasja w życiu to coś super. Moją pasją jest koszykówka. Dzięki niej oraz ciężkiej 

pracy uniknąłem problemów związanych z byciem nastolatkiem (papierosy, narkotyki, alkohol, złe towarzystwo).  Dzięki 

temu i rodzice nie mieli ze mną większych problemów wychowawczych, dlatego sport to jedna z alternatyw na życie dla 

młodego człowieka, szczególnie w trudnym okresie dorastania. Jeśli masz w sobie jakiś talent to pielęgnuj i rozwijaj. 

S. - Dziękuję ci bardzo za rozmowę i powodzenia ! 

B. - To ja dziękuję. 



 19 grudnia 2014 roku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły. Wszyscy uczniowie w galowych 

strojach zgromadzili się przed pomnikiem naszego patrona gen. Stefana Roweckiego "Grota".  Wprowadzono  

sztandar szkoły, a  zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Pan Dyrektor w krótkim przemówieniu nawią-

zał do historii szkoły i zapowiedział kontynuację obchodów Święta Szkoły, która będzie niespodzianką dla 

uczniów, na marzec. Z niecierpliwością czekamy. Istniejemy już 68 lat. 

           Jak co roku w naszej szkole odbyła się  spotkanie przy wigilijnym stole. Rodzice i uczniowie z Samorządu Szkolne-

go zajęli się przygotowywaniami, a reszta uczniów była w tym czasie na lekcjach. O godzinie 11ᴼᴼ wszyscy zebrali się na 

sali gimnastycznej. Na początku obejrzeliśmy jasełka, które przygotowała i przedstawiła klasa trzecia, a następnie od-

był się konkurs recytatorski utworów o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłat-

kiem i złożyliśmy sobie życzenia. Anioły częstowały dzieci cukierkami. Wszyscy delektowali się daniami wigilijnymi. Naj-

bardziej wyczekiwanym elementem uroczystości była wizyta Mikołaja, który wspólnie ze Śnieżynkami przybył do nas 

na wspaniałych „reniferach”. Zostaliśmy obdarowani prezentami, a w 

podzięce śpiewaliśmy Mikołajowi kolędy. 

Nikola Winiarczyk zadała kilku osobom pytania:  

N.W.: Co najbardziej podobało się Wam  na naszej Wigilii? 

Dz.1: Według mnie najlepsze były jasełka. 

Dz.2: A ja myślę, że anioły, bo dawały nam dużo cukierków. 

Dz.3: Mikołaj  mi się podobał naj, naj, najbardziej, bo przyniósł pre-

zenty. 

Dz.4: A mi podobały się recytacje innych dzieci. 

Dz.5: Najlepiej się czułam, jak wszyscy dzielili się opłatkiem. 

Dz.6: Bardzo podobały mi się konie Mikołaja. 

N.W.: Macie rację, wszystko było fajne, a czy lubicie święta? 

Dz.: Taaaak. 

N.W.: Bardzo Wam dziękuję i życzę wesołych i udanych świąt. 

Dz.: Dziękujemy. 
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 Nadejście nowego roku zazwyczaj kojarzy się z noworocznymi postanowieniami. Podejmuje je prawie każdy. 

Pamiętajmy, że jeśli coś postanawiamy, musimy dążyć do realizacji tych planów. Oto postanowienia noworoczne nie-

których naszych uczniów: 

Dominika Wolska - "Postanawiam poprawić się z matematyki" 

Sandra Sprengel - "Postanawiam być zawsze miłą i przyjazną dla 

innych" 

Emilia Bagniuk - "Postanawiam słuchać rodziców" 

Michał Szewczyk - "Postanawiam przyłożyć się do pracy" 

Dominika Nadwodny - "Postanawiam chętnie uczestniczyć w za-

wodach" 

Emilia Skierka - "Postanawiam być grzeczna" 

Kamil Winiarczyk - "Postanawiam nie kłócić się z rodzeństwem  

i mieć co raz lepsze wyniki w nauce. 

Martyna Jaworska - "Postanawiam być zawsze miła i grzeczna" 

Mateusz Jopek - "Postanawiam się jak najlepiej uczyć. 

Ja postanawiam robić coraz większe postępy w śpiewaniu. Chciałabym nauczyć się grać na gitarze.  

Życzę Wam, czytelnicy, aby każdy Nowy Rok był coraz lepszy. Żebyście żyli w spokoju, bez problemów.  

                                                                                                                                                                    Dominika Knapik 
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Samorząd Szkolny w którego skład wchodzą: Maria Bielecka, Martyna Jaworska, Jakub Nad-

wodny, Weronika Koperska, Magdalena Matczak, Dominika Knapik, Nikola Winiarczyk i Sandra 

Sprengel w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 aktywnie uczestniczył w różnych akcjach i impre-

zach. Nikola Winiarczyk, Dominika Knapik i Magdalena Matczak były obecne podczas „Pasowania 

pierwszaków”. Uczniowie byli współodpowiedzialni za przygotowanie andrzejek – wróżby, Spotka-

nia Wigilijnego oraz za przeprowadzenie Góry Grosza 2013. Zainicjowali kolejną edycję konkursu 

„Mistrz Frekwencji” i nowy konkurs „Klasowe cztery pory roku”. Przygotowali kartki świąteczne  

i ciasteczka dla osób starszych i samotnych. Zainicjowali akcję zbiórki suchej karmy dla zwierząt, 

„Czapka Mikołaja zwalnia od pytania” i „Zaprośmy anioły do szkoły”. Aktywnie uczestniczyli w kwe-

stowaniu podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Maria Bielecka, Nikola Winiar-

czyk, Jakub Nadwodny, Magdalena Matczak, Weronika Koperska i Dominika Knapik. Uczniowie ze-

brali około 1.200,00 złotych. Życzymy dalszej owocnej pracy w Samorządzie Szkolnym ! 
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Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.  
 

Jasio napisał na tablicy:  

"Fczoraj byłem f szkole".  

Pani pyta innego ucznia:  

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?  

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!  

Śmiechu warte ... 
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Mistrz Frekwencji w I semestrze roku szkolnego 2013/2014  - uczniowie, którzy  
w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej  

Klasa „0” – IGOR SKIERKA 
Klasa II – BARTOSZ RUGAŁA 

Klasa III – EMILIA BAGNIUK, TOMASZ SKAWIŃSKI i MAREK SKAWIŃSKI 
Klasa IV – MATEUSZ BIELECKI i JULIA BROLL 

Klasa V – MAGDALENA MATCZAK 
Klasa VI – WOJCIECH SZYMKÓW 

 

Wyróżnienia za bardzo dobrą frekwencję  
Klasa „0” – Radosław Brzezina i Laura Miłek (2 dni nieobecności) 
Klasa I – Emilia Skierka i Weronika Skierka (2 dni nieobecności) 

Klasa III – Agata Malek (1 dzień nieobecności) 
Klasa V – Weronika Koperska (1 dzień nieobecności) 

 
 

Najlepsi czytelnicy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 
 

Klasa II - Dominik Maculewicz, Łukasz Trebik, Kamil Winiarczyk   

Klasa III - Sabina Rugała  
 

Najlepsi sprzedawcy gazet  w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 
 

Robert Pawluk, Nikola Winiarczyk, Maria Bielecka i Natalia Gierczak 

 

Estetyczny zeszyt 

 W styczniu pani Stępniewska wybrała najpiękniejsze zeszyty z plastyki. Należą one do Julii Broll, Weroniki Ko-

perskiej oraz do Nikoli Winiarczyk. Jury zdecydowało, że I miejsce należy przyznać Weronice Koperskiej . 

Konkurs Recytatorski 

 W styczniowej edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego wybrani uczniowie prezentowali utwory prozator-

skie. Były nimi baśnie. Reprezentanci klas tym razem wystąpili podczas dnia otwartej szkoły przed rodzicami. Przedsta-

wicielami klas młodszych byli: Sebastian Zdanowicz, Agata Warszewska, Emilia Bagniuk, natomiast klasy starsze repre-

zentowali: Marysia Bielecka, Weronika Koperska oraz Nikola Winiarczyk. Zwycięzcami konkursu zostali: Sebastian Zda-

nowicz z klasy I ze wspaniałą interpretacją baśni "Kaczorek Kwak":  oraz Weronika Koperska z klasy V, która opowie-

działa baśń "Czerwony Kapturek". Jasio pyta panią od biologii:  
- Co to takiego, ma sześć nóg, wielkie i wyłupiaste oczy, 
jest duże i wygląda na oślizgłe?  
- Nie wiem.  
- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani po ramieniu!  

Jasiu, umiesz liczyć? 
- Tak, tato mnie nauczył! 
- To powiedz, co jest po sześciu? 
- Siedem. 
- Świetnie, a po siedmiu? 
- Osiem. 
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dziesięciu? 
- Walet.  

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-napisal-na-tablicy-fczoraj-bylem.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-napisal-na-tablicy-fczoraj-bylem.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-napisal-na-tablicy-fczoraj-bylem.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-napisal-na-tablicy-fczoraj-bylem.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-napisal-na-tablicy-fczoraj-bylem.html


NR 3 Str. 6 

 Moim idolem jest Dawid Kwiatkowski, urodzony 1 stycznia 1997 roku. Dawid swoją karierę rozpoczął  

poprzez blogowanie i wstawianie coverów na 

YouTube.  Młody artysta wydał już swoją pierw-

szą płytę 9893, która została „złotą płytą”, a za 

miesiąc wychodzi druga.  Na jego koncerty przy-

chodzi około 1000 fanów   Kwiatkowski chciał-

by także podziękować swoim  przyjaciołom, 

którzy namówili go do  śpiewania, oraz  

j ego fanom KWIATONATORS, którzy go wspierają i są z nim  na co dzień.   

Składniki: 150 g mąki, 2 jajka, 250 ml mleka, szczypta soli, woda mineralna lub zwykła woda, masło lub olej roślin-

ny do smażenia 

Wykonanie: Mąkę przesiać, dodać jajka, mleko i sól. Zmiksować, przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut. Przed 

samym smażeniem dodać do ciasta wodę w takiej ilości, aby uzyskać odpowiednią konsystencję ciasta (około 1/2 - 
3/4 szklanki). Naleśniki smażyć z dwóch stron na średnio rozgrzanej patelni teflonowej z cienkim dnem, na małej ilo-
ści masła lub oleju roślinnego. 

Więcej opcji... 
Można też olej lub roztopione masło (3 łyżki) dodać bezpośrednio do surowej masy naleśnikowej, wówczas nie trzeba 

już smarować dna patelni tłuszczem. Naleśniki można smażyć od razu, nie czekając 30 minut, od razu dodając wodę, 

ale najlepsze są i najlepiej się smażą naleśniki z ciasta, które 

“odpoczęło”. Do ciasta naleśnikowego na naleśniki ze słodkim 

nadzieniem możemy dodać około 3 łyżek cukru lub cukru wanili-

nowego. Naleśniki można smarować dżemem, musem jabłko-

wym lub smażonymi na maśle owocami np. brzoskwiniami. Moż-

na je też przekładać nadzieniem z sera białego (przepis poniżej). 

Naleśniki z nadzieniem można składać w trójkąty lub zwijać  

w rulony. W takiej postaci można je odgrzewać na patelni na 

wolnym ogniu. Podawać np. z dodatkiem bitej śmietany lub kwa-

śnej i gęstej śmietany czy też jogurtem owocowym. Dobrze sma-

kują posypane cukrem pudrem. 

Id
o

l M
ag

d
al

e
n

y 
M

at
cz

ak
 

P
rz

ep
is

 n
a 

n
al

eś
n

ik
i  

(o
ko

ło
 1

0
 s

zt
u

k 
d

u
ży

ch
, a

le
 c

ie
n

ki
ch

) 
Kiedy mam w domu spędzić  ferie: idę na sanki, lepię 

bałwana, lepię igloo i rzucam się śnieżkami z przyjaciółmi. 

Możesz pójść do kina lub  przeczytać 
ciekawą książkę 

 
Gdy chcesz spędzić ferie na zimowisku: 
możesz jeździć na łyżwach lub  nartach 
 

Dzieci lubią ferie ponieważ można od-

począć od szkoły i od pracy fizycznej… 

Jak spędzać czas wolny np. w ferie? 
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Kolejne zagadnienia tematyczne do konkursu „Z Kulturą na Ty”.  
Pamiętajcie, w czerwcu finał konkursu !!! 

 

Gościnność 
Gdy odwiedzi cię koleżanka lub kolega, pamiętaj o zasadach gościnności.    
- Przywitaj gościa i zaproś do środka. 
- Jeśli jest taka potrzeba, odbierz od odwiedzającej cię osoby kurtkę lub płaszcz. 
- Zaproponuj, by gość usiadł w wygodnym miejscu. 
- Poczęstuj go jakimś napojem i smakołykiem. Jeśli odmówi nie nalegaj ponow-
nie. 
- Jeśli masz psa lub kota, nie pozwól, by twój ulubieniec naprzykrzał się gościowi. 
- Kiedy wizyta dobiega końca, podziękuj za odwiedziny i odprowadź koleżankę lub kolegę do drzwi, nawet do furtki. 
 

Kultura na wycieczce. 
Często uczestniczymy w rożnych wycieczkach. Nie zapominajmy podczas nich o kultu-
ralnym zachowaniu. Przed każdą wyprawą warto przypomnieć sobie kilka ważnych 
zasad. 
- Dostosuj strój do miejsca - na przykład, gdy zamierzasz zwiedzić świątynię, włóż 
ubranie zakrywające ramiona. 
- Pamiętaj, że zabytki mają wartość historyczną i naukową - uważaj, by ich nie uszko-
dzić.  
- Nie fotografuj bez pozwolenia przedmiotów zgromadzonych w muzeach i nie dotykaj ich, jeśli jest to zabronione. 
- Nie śmieć, nie niszcz zieleni, nie płosz zwierząt. 
- Nie oddalaj się od grupy i bądź wzorem punktualności na zbiórkach. 

Konkursy, konkursy, konkursy ... 

         W czasie jazdy dziewczynka rozmawiała z Panią Moni-
ką: 
- Jak tam szła ci nauka, Elizo? Słyszałam, że bardzo dobrze. 
-spytała pani Monika 
- Dobrze. Dziękuję.—podziękowała Eliza. 
- A cieszysz się z wyjazdu do kuzynów? - zachęcała do roz-
mowy nowa znajoma dziewczynki. 
- No, i to bardzo. Jeszcze nigdy nie byłam u wujka Andrze-
ja, dopiero pierwszy raz go zobaczę. 
- To musisz być chyba zadowolona, słyszałam, że twój wuj 
jest bardzo miły. 
          Rozmowę przerwał głośny huk, wszystkie światła 
zgasły, pociąg stanął. Ludzie zaczęli panikować, nie wie-
dzieli, co się dzieje. Był środek nocy, każdy pytał, o co cho-
dzi, czemu stoją. Nagle pociąg znów ruszył i stanął. Dziew-
czynka przyglądała się pani Monice, która próbowała do-
wiedzieć się, kiedy ruszą.  
           Po upływie piętnastu minut pociąg był już sprawny  
i ruszył w dalszą drogę. Eliza przeglądała swoją książkę  
z różnymi wierszykami. Kiedy dziewczynka była już śpiąca, 
odłożyła lekturę i oparła głowę na poduszce. W krótkim 
czasie zasnęła. Śniło jej się, że jest już u wujka, który ma 
piękny dom i ogród, wszystko jest zadbane, nie ma tam 
nic zniszczonego. Jest cudownie, ptaki śpiewają, rybki 
pływają w stawie, a kwiatki pięknie rosną. Tak sobie wy-
obrażała dom swych kuzynów. Śniło jej się, że jest tam 
wielki staw i łódka, na której będzie mogła pływać. 
- Ej, wstawaj Elizo, zaraz wysiadamy! -usłyszała dziewczyn-
ka i od razu się obudziła. 
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- Już jesteśmy? 
- Tak, już blisko. 
Dziewczynka wstała, ziewnęła, wyprostowała się i wyjrzała przez 
okno. Zobaczyła małą wieś. 
- No dobrze Elizo, weź swoją torebeczkę, ja wezmę walizkę, bo jest 
cięższa- powiedziała pani Monika 
           Eliza złapała swą torebkę i poszła za panią Moniką. Gdy wy-
siadły, na stacji czekał wuj Andrzej ze starszymi kuzynami, a dziew-
czynka szybko do nich pobiegła. 
- Ty jesteś Eliza, jeśli się nie mylę ? - zapytał jeden z kuzynów, To-
mek.  
            Tomek ma kręcone włosy, jest najwyższy z braci, lecz nie 
najstarszy, najstarszy jest Mateusz, a najmłodszy Bartek. Mateusz 
ma 20 lat, Tomek 18 lat, a Bartek 12. Pani Monika pożegnała się  
z dziewczynką i wyruszyła w dalszą drogę pociągiem, a Eliza udała 
się z wujkiem i kuzynami do ich domu, który niestety nie był taki 
ładny jak sobie wyobrażała. Wokół domu roztaczał się duży ogród, 
gdyż wujek hodował konie. Gdy weszli do estetycznie umeblowa-
nego domu, Tomek zaprowadził kuzynkę do jej pokoju. Pomiesz-
czenie to wyglądało bardzo przytulnie, łóżko było miękkie, a ściany 
pomalowane na zielono. Z okna roztaczał się widok na las. Elzie od 
razu przypomniał się jej domek na drzewie. Pomyślała, że chętnie 
by się przeszła po najbliższej okolicy. Założyła buty i wyszła.  
W ogrodzie pasł się piękny konik z długą grzywą. Z wielką chęcią 
zostałaby, aby obejrzeć konie, lecz bardziej fascynował ją las. Po-
szła w jego kierunku i ujrzała przed sobą niezwykłe drzewo z długi-
mi gałęziami. Bardzo spodobała jej się ta wielka i silna roślina. 

 
CDN... 


