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WSTĘPNIAK 

Dziesięć miesięcy ciężkiej pracy za nami. Przetrwaliśmy i sprostaliśmy trudnym wyzwaniom, 

które stawiła przed nami pandemia, nauka zdalna, brak kontaktów z kolegami, izolacja w do-

mowych pieleszach… Mamy wrażenie, że nikt nie zasłużył na odpoczynek tak jak MY: młodzi, 

dzielni i wytrwali.  

Za oknem piękna pogoda. Istnieje duża szansa, że taka już pozostanie, w związku z tym, Drodzy 

Czytelnicy, czerpcie energię ze słońca, leniuchujcie, ale też aktywnie odpoczywajcie na świe-

żym powietrzu. Cieszcie się chwilą wytchnienia od nauki, laptopów i komputerów. Chwyćcie 

w ręce dobrą książkę i odpocznijcie, zanurzając się w świecie jej bohaterów.  Spędźcie ten czas 

najlepiej, jak potraficie, nie zapominając o zdrowym rozsądku i zachowaniu bezpieczeństwa. 

Z naszej strony, w celu umilenia tego czasu, oddajemy w Wasze ręce wakacyjne wydanie ga-

zetki „Byle do dzwonka!”. Mamy nadzieję, że informacje i artykuły w niej zawarte, pomogą 

Wam się zrelaksować i posłużą za ciekawą lekturę. 

Redakcja 

Aleksandra Ruskowiak 

Gabriela Kaczmarek 

Marta Szczepaniak 

Oliwia Kalitka 
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PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMA-

CJI MINIONEGO KWARTAŁU 

W dniu 8 czerwca 2021 roku w Ze-

spole Szkół Gminy Kościan Przed-

szkolu i Szkole Podstawowej w Sta-

rym Luboszu odbył się Gminny 

Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNI-

BUSEK 2021 dla klas drugich. To 

już XI edycja konkursu. W tym roku 

do konkursu zgłosiło się 7 uczniów 

ze szkół w Racocie, Turwi, Starych 

Oborzyskach i Starym Luboszu. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2021 została uczennica Mar-

tyna Cejza ze szkoły w Starym Luboszu. Przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymali 

Maja Grypczyńska ze szkoły w Turwi i Mieszko Tomczak ze szkoły w Starym Luboszu.  

 

1 czerwca w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W związku 

z tym dla klas 4-8 zorganizowane zostały ogólnoszkolne podchody. W trakcie około czteroki-

lometrowej trasy uczniowie oraz nauczyciele mogli się wykazać w takich zadaniach jak "Ce-

bula", "Węzeł gordyjski", "Liczba nóg", "Rzeźba", "Kosmiczna piłka", "Kto tak jak ja...", "De-

tektyw", "Porządek w grupie". 
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W maju drugoklasiści ze Szkoły Podstawo-

wej w Starym Luboszu wraz z wychowaw-

czynią panią Iwoną Bakalarską wzięli udział 

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 

Skarby Bałtyku. Projekt powstał, by zainte-

resować uczniów szkół podstawowych tema-

tyką Morza Bałtyckiego. Podczas zajęć 

dzieci cofnęły się w czasie 40 mln lat. Od-

kryły tajemnicze lasy bursztynowe, poznały 

historię powstania Morza Bałtyckiego. Następnie zanurzyły się w głąb Bałtyku, by poznać jego 
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mieszkańców. Uczyły się rozróżniania ryb bałtyc-

kich od innych, poznały budowę rybiego ciała i rybie 

zwyczaje. Na koniec odkryły wartości odżywcze 

ryb. Zajęcia prowadzone były za pomocą platformy 

e-learningowej, za pośrednictwem której nauczyciel 

mógł zrealizować tematy projektu. 

 

WYWIAD Z… PANIĄ BERNADETĄ CEJZĄ 

Bernadeta Cejza to kobieta o wielu talentach i pięknym charakterze. Uwielbiają ją zarówno 

dzieci jak i rodzice. Cechami rozpoznawczymi naszej ukochanej bibliotekarki są niekończąca 

się cierpliwość, życzliwość, skromność.  Chociaż p. Bernadeta nie lubi opowiadać o sobie, 

udzieliła nam wyjątkowego wywiadu, w którym odsłania kulisy pracy bibliotekarza oraz peł-

nego miłości i spokoju życia.     

Dzień dobry, czy mogłybyśmy przepro-

wadzić z Panią wywiad?  

Tak oczywiście, miło mi.  

Na początek, proszę nam powiedzieć, jak 

długo pracuje Pani jako bibliotekarka. 

Z naszych informacji wynika, że wcze-

śniej pracowała Pani w klasach 1-3 oraz 

jako przedszkolanka. 

Tak, to się zmieniało na przestrzeni lat. Pra-

cowałam również jako przedszkolanka i na-

uczycielka klas 1-3 w Turwi, Choryni, Ko-

korzynie i w Bonikowie. Ogólnie pracuję 

32 lata. 

Proszę nam powiedzieć, czy praca biblio-

tekarza jest monotonna i nudna,  

czy na odwrót, bardzo interesująca i cie-

kawa? 

Na początku nie podobało mi się, że nie 

będę pracować z dziećmi, ale po jakimś cza-

sie okazało się, że nie jest tak źle, ponieważ 

co przerwę pojawiają się uczniowie, którzy 

przychodzą coś oddać, wypożyczyć czy po-

rozmawiać. Nie narzekam na moją pracę, 

tym bardziej że jest ciszej niż w pracy z ma-

łymi dziećmi, a ja uwielbiam ciszę.  

Ciekawi nas, czy uczniowie naszej szkoły 

przychodzą wypożyczać książki na waka-

cje?  

Do tej pory regulamin szkoły mówił, że nie 

można wypożyczać książek na wakacje, ale 

w czasie pandemii się to zmieniło.  

W jakim stopniu ludzie odsunęli się od 

książek w czasach rozwiniętej technolo-

gii? 
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Myślę, że dużo czasu młodym ludziom zaj-

muje praca z komputerem czy smartfonem. 

Teraz ebooki cieszą się bardzo dużą popu-

larnością. Wielu młodych ludzi coraz czę-

ściej po nie sięga. 

Czy uczniowie naszej szkoły przychodzą 

po jakieś inne książki niż lektury? 

Są osoby, które czytają książki poza tymi 

obowiązkowymi lekturami. Średnio 2-3 

osoby na klasę wypożyczają regularnie nie-

obowiązkowe książki. 

Jaki gatunek książek nasi uczniowie czy-

tają najchętniej?  

Myślę, że książki poruszające tematy ty-

powo przeznaczone dla nastolatków. Czę-

sto wypożyczają również przygodowe, 

w których dzieje się jakaś akcja.  

Czy w naszej bibliotece jest duży wybór 

książek takiego typu?  

Tak, zwłaszcza teraz, kiedy niedawno brali-

śmy udział w Projekcie Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa. Dostaliśmy wtedy 

ponad 200 tytułów, więc rzeczywiście jest 

w czym wybierać. 

Jak się Pani pracuje w czasie pandemii 

koronawirusa? 

Ja się bardzo cieszę, że mogę pracować. 

Poza tym moja praca wymaga kontaktu 

z ludźmi więc nie jestem w stanie wydawać 

uczniom książek online.  

Czy dzieci niszczą i nie szanują książek? 

W naszej szkole dzieci szanują książki i od-

dają je w dobrym stanie.  

A czy zechciałaby nam Pani udzielić 

kilku wskazówek, jak powinniśmy trak-

tować książki tak, aby służyły nam przez 

długie lata. 

Wystarczy szanować je, nie wciskać na siłę 

do plecaka, nie czytać podczas spożywania 

posiłków, ponieważ książka może się po-

brudzić. 

Może odejdziemy od tematu biblioteki 

i książek, niedługo wakacje, jak spędzała 

Pani swoje wakacje w dzieciństwie. 

Jak byłam młodsza, spędzałam wakacje 

z kuzynostwem. Byłam najstarsza, więc 

musiałam się wszystkimi opiekować. Pa-

miętam, że musieliśmy chować się na drze-

wie przed stadem gęsi, bawiliśmy się rów-

nież w chowanego. Potem już pamiętam 

moje wakacje jak byłam nastolatką i mój 

pierwszy wyjazd pod namiot z koleżan-

kami.  

Gdzie by się Pani teraz chętnie wybrała? 

Myślę, że teraz chętnie wybrałabym się 

tam, gdzie jest bardzo cicho i spokojnie. 

Kiedy wracam do domu, nawet nie włączam 

radia, bo lubię relaksować się i odpocząć 

w ciszy.  



8 

 

Skoro lubi Pani ciszę to czy lubi Pani spę-

dzać wolny czas z herbatą w ręku, pod 

kocem, czytając książki. 

Nie mam za dużo czasu na czytanie książek 

w ciągu dnia, więc bardzo często zdarza mi 

się czytać w nocy. Aktualnie nie odczuwam 

bardzo dużej potrzeby czytania.  

Proszę powiedzieć, które książki lubiła 

Pani czytać jako mała dziewczynka? 

Przeczytałam całą serię „Ani z Zielonego 

Wzgórza”, „Jeżycjady” i „Harrego Pottera”. 

Bardzo lubiłam czytać wszystkie książki 

nawet te, które nie do końca były przystoso-

wane do mojego wieku np. dla młodszych. 

Czy mogłaby Pani polecić jakieś tytuły 

książek naszym czytelnikom? 

Na pewno polecam „Harrego Pottera”, 

„Anię z Zielonego Wzgórza”, „Jeżycjadę”. 

W tych książkach bardzo ładnie są opisane 

różne problemy, sytuacje z życia i wiele 

można z nich wynieść. Myślę też, że dobrą 

książką jest “Pani Róża”. Przyjemną 

książką w czytaniu jest też “Mikołajek”. 

Czy chciałaby pani coś przekazać na-

szym czytelnikom? 

Chciałam Wam przekazać, abyście odpo-

częli przed następnym etapem, rokiem 

szkolnym i aby te wakacje były bardzo ra-

dosne. Mam nadzieję, że wszyscy się razem 

spotkamy cali i zdrowi po wakacjach. 

Dziękujemy za wywiad       

 

Rozmawiały 

Aleksandra Ruskowiak 

Gabriela Kaczmarek 

Marta Szczepaniak 

Oliwia Kalitka
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WYWIAD Z… PANIĄ ARLETĄ MAJORCZYK 

 

Pani Arleta… czarne włosy, czarna kreska na powiece i umiłowanie do ubrań w czarnym ko-

lorze. Mogłoby się wydawać, że to czarny charakter w naszej szkolnej bajce, ale nic bardziej 

mylnego… Ponieważ jej poczucie humoru połączone ze stanowczością i wymaganiami, które 

stawia przed swoimi uczniami, sprawiają, że  jest uwielbiana przez wszystkie dzieci, które 

od dwóch lat uczy matematyki w naszej szkole. Prywatnie także wysoko stawia poprzeczkę, 

co wychodzi na dobre jej bliskim. Relaksuje się pływając i jeżdżąc na rowerze.

Dzień dobry, czy możemy przeprowadzić 

z Panią wywiad do gazetki szkolnej? 

Tak, oczywiście. 

Jak długo pracuje Pani w zawodzie nau-

czyciela matematyki? 

Obecnie jako nauczyciel matematyki pra-

cuję 26 rok. Natomiast w szkole w Starym 

Luboszu pracuję 2 rok. 

Czy lubi Pani pracować z młodzieżą? Ja-

kie widzi Pani plusy oraz minusy? 

Myślę, że jestem nauczycielem z powoła-

nia, dlatego lubię pracować z młodzieżą, 

widzę w nich potencjał, cieszę się, gdy się 

rozwijają, jak chcą się uczyć, jak podejmują 

jakieś wyzwania, chcą zdobywać wiedzę, 

realizować się w nauce. Nie widzę żadnych 

minusów, widzę tylko plusy w swojej 

pracy. 

Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły, 

jest więcej umysłów ścisłych czy humani-

stycznych? 

To zależy od klasy, gdzie poziom jest mniej 

więcej zróżnicowany. W każdej klasie są 

umysły ścisłe, ale to nie jest tak, że 80% 

klasy. Jest to zawsze mniej niż połowa 

klasy. 

Chcielibyśmy zapytać o lekcje zdalne 

i stacjonarne, jakie Pani woli? 

Oczywiście lepiej pracuje mi się stacjonar-

nie, wolę pracować z młodzieżą, kiedy ich 

widzę, mogę rozmawiać, widzę ich emocje, 

gdy rozwiązują zadania czy podchodzą do 

tablicy. Natomiast przy nauczaniu zdalnym 

tej możliwości nie miałam, ponieważ nie 

każdy chciał włączać kamerkę czy mikro-

fon.  

Czy myśli Pani, że uczniowie opuścili się 

na lekcjach zdalnych? 

Wydaję mi się, że wielu uczniów niestety 

nie podejmowało wyzwań stawianych przez 

nauczycieli w trakcie nauczania zdalnego. 

Szli na tak zwanie na skróty, czyli zaczęli 
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ściągać, przekazywali sobie zadania i poro-

zumiewali się na sprawdzianach. 

Chcielibyśmy odejść trochę od matema-

tyki czy oprócz pracy ma Pani jeszcze ja-

kieś inne zainteresowania?    

Tak, uwielbiam pływać. Staram się być na 

basenie 2 razy w tygodniu, oczywiście od-

kąd jest ponownie otwarty. Pływać nauczy-

łam się sama w podstawówce i zdobyłam 

kartę pływacką. Jeżdżę na rowerze i uwiel-

biam tańczyć. Moim marzeniem życiowym 

było tańczenie w zespole, ale nie ludowym 

tylko w zespole tańca nowoczesnego. Teraz 

już jest na to za późno. Natomiast niektó-

rych tańców np. cha-chy nauczyłam się na 

lekcji wychowania fizycznego. Tańczyłam 

też w szkolnym zespole. 

Jakie ma Pani plany na wakacje, czy chce 

Pani je spędzić, rozwijając swoje zainte-

resowania? 

Na razie trudno cokolwiek zaplanować 

przez pandemię. Na pewno będę odpoczy-

wać na świeżym powietrzu. Obiecałam so-

bie, że nie będą spędzać czasu w domu, bo 

spędziłam praktycznie cały rok szkolny 

w czterech ścianach. Wakacje chcę spędzić 

aktywnie, np. jadąc rowerem na wycieczkę 

czy jadąc nad jezioro.  

Jeśli chodzi o zainteresowania czy mate-

matyka to Pani pasja? 

Myślę, że tak. W szkole podstawowej wiel-

kim autorytetem była dla mnie moja wycho-

wawczyni, która uczyła mnie geografii. 

Dlatego na początku chciałam być nauczy-

cielem właśnie tego przedmiotu. Potem 

w klasie 8 szkoły podstawowej moim ma-

rzeniem było zostać lekarzem. Wybrałam 

nawet profil biologiczno-chemiczny, ale 

z tych wszystkich przedmiotów, których się 

uczyłam, najlepiej radziłam sobie właśnie 

z matematyką i te moje umiejętności spo-

wodowały, że poszłam na studia matema-

tyczne. 

Co sądzi Pani o wszechobecnej nienawi-

ści do matematyki? Czy faktycznie jest to 

bardzo trudny przedmiot? 

Myślę, że to chyba zależy od podejścia. Ma-

tematyka jest przedmiotem trudnym, trzeba 

się tam nauczyć bardzo wielu wzorów, ale 

tak jak w każdej umiejętności trening czyni 

mistrza i jeżeli ktoś się przykłada, to te 

umiejętności potrafi opanować. Myślę też, 

że wpływ na to, czy uczeń lubi matematykę, 

ma nauczyciel. Jeśli będzie on wyrozumiały 

i będzie potrafił tłumaczyć, to podejście do 

matematyki się zmieni. Do matematyki 

trzeba podchodzić tak, aby się przydała, np. 

na zakupach. 

Czy uważa Pani, że wszystkie działy, 

które przerabiamy na lekcjach matema-

tyki przydadzą nam się w życiu? 
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Bardzo wiele dziedzin z matematyki jest 

przydatnych w życiu codziennym. Oczywi-

ście są takie, których tak naprawdę nie będą 

wykorzystywane, ale ucząc się matematyki, 

uczymy się logicznego myślenia.  

Jakie działy są najtrudniejsze dla 

uczniów? 

Na pewno najtrudniejszym działem jest ste-

reometria, czyli figury przestrzenne. Trud-

ność sprawia także rozwiązywanie zadań 

tekstowych z wykorzystaniem równań, wy-

rażenia algebraiczne, potęgi i pierwiastki. 

Dla mojego pokolenia potęgi i pierwiastki 

były bardzo proste, dla was są już trudniej-

sze. 

Czy w szkole podstawowej i innych miała 

Pani bardzo dobre oceny z matematyki? 

Tak, matematyka nie sprawiała mi trudno-

ści. Kiedy zasiadałam do zadania domo-

wego, to zajmowało mi to bardzo mało 

czasu. 

Chciałaby Pani powiedzieć coś naszym 

czytelnikom?  

Tak, życzę wam, abyście spędzili wakacje 

na świeżym powietrzu, jeździli rowerami, 

abyście już nie siedzieli przed monitorami 

i aby wakacje były czasem odpoczynku, od-

stresowania się. Mam nadzieję, że we wrze-

śniu wrócicie z nową energią. 

Dziękujemy bardzo za udzielenie wy-

wiadu. 

 

Rozmawiały 

Aleksandra Ruskowiak 

Gabriela Kaczmarek 

Marta Szczepaniak 

Oliwia Kalitka
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TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 

Niesamowita Mama Nekesy 

Jestem Nekesa. Na co dzień mieszkam w Polsce, ale na wakacje wyjeżdżam do Kenii, 

z której pochodzi moja mama. Życie mojej mamy jest inne niż wszystkich innych mam. Przy-

najmniej w okresie wakacyjnym. Wtedy dzieje się bardzo dużo i nie ma czasu na nudę. 

Moja mama na imię Makena i jest rdzenną mieszkanką Afryki oraz weterynarzem na 

medal. Po ślubie z moim tatą przeprowadziła się do Polski, a potem urodziłam się ja. Mimo to, 

że Afryka to zupełnie inny ląd, bo jest tam zupełnie inny klimat i zupełnie inne zwierzęta, 

to i tak uwielbiam tam spędzać wakacje. Kiedy byłam tam w zeszłym roku, to zdarzyło się coś 

niesamowicie ważnego.  

Dzień zaczął się niepozornie. Wstaliśmy wraz ze wschodem słońca i zastanawiałyśmy 

się, co pysznego zjeść na śniadanie, kiedy nagle zadzwonił telefon. 

– Rozmawiałaś z tatą? – zapytałam zaciekawiona. 

– Nie... Co chcesz zjeść córeczko? 

Czułam, że coś jest nie tak. Po śniadaniu wraz z babcią poszyłyśmy na spacer na pobliski targ. 

Taki targ wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Oprócz owoców i warzyw jest tu także masa 

biżuterii zrobionej z gliny czy nawet sprzęty takie jak mikrofale, przenośne gazówki. Babcia 

kupiła kilka owoców, po czym wróciłyśmy do domu. 

– Babciu? – zapytałam 

–Tak Słoneczko? 

– Wiesz może, gdzie jest mama. Gdy pytałam ją, gdzie jedzie, nie odpowiedziała. Miałyśmy 

dzisiaj cały dzień spędzić razem. 

– Nie martw się gwiazdeczko. Twoja mama ma ważną misję do spełnienia - opowiedziała mi 

z uśmiechem na twarzy babcia. 

Kilka godzin zastanawiałam się, gdzie jest i co robi. Nagle z kuchni dobiegły dziwnie ciche 

odgłosy: 

– Wszystko z nim w porządku? – wyszeptała do słuchawki babunia. 
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Usłyszałam, jak mężczyzna z drugiej strony odpowiedział: 

– Oczywiście, że tak. Przecież była przy nim Makena. 

– Gdzie oni teraz są? – dociekała staruszka. 

– W “Oazce”. 

Gdy tylko to usłyszałam, wybiegłam tylnym wejściem, wsiadłam na rower i popędziłam, 

ile sił w nogach. “Oazka”, czyli pobliski szpital dla ludzi, jak i zwierząt.  

Z jednej strony, po rozmowie babci z nieznajomym, wywnioskowałam, że chodzi o zwie-

rzątko, ale z drugiej serce biło mi jak szalone z obawy, że to mamie się coś stało. Wbiegłam na 

korytarz w części przeznaczonej dla pacjentów z złamaniami. 

– Gdzie moja mama?! Gdzie Pani Makena?!? 

– Witam Nekeso. – odpowiedziała mi znajoma już pielęgniarka – Proszę choć ze mną. 

Przestraszyłam się, bo w końcu był to oddział, gdzie leczy się złamania, a co, jeżeli coś stało 

się z mamą? W głębi duszy powtarzałam sobie, że wszystko będzie dobrze. Szłyśmy już kilka 

minut. Uspokoiłam się nieco, kiedy przeszłyśmy do części dla zwierząt.  

– To tutaj – powiedziała pielęgniarka – idź prosto. 

Aby dojść do celu, musiałam iść jeszcze przez długi korytarz, aż do wyjścia na wybieg, gdzie 

ujrzałam mamę i małego słonia. 

– Mamo!! Tak się o ciebie martwiłam! 

– Kochanie, co ty tutaj robisz?? Nieważne... Choć poznaj Jumbo. – powiedziała mama. 

– Musiałaś przyjechać tutaj, by pomóc temu maluchowi przyjść na świat? – zapytałam, a mama 

przytaknęła. 

– Jesteś niesamowita mamusiu! Kocham Cię najmocniej na całym świecie! 

Od tamtej pory moja mama jest moją bohaterką, jeszcze większą niż była wcześniej. Dużo 

czasu spędziłyśmy na rozmowach na temat tamtego wydarzenia, ale ostatecznie mama zgodziła 

się zabierać mnie na “ważne misje” i pomaganie jej przy pracy. Kocham ją najbardziej na świe-

cie.  

Emilia, 7b 
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Przygoda z mamą 

Wraz ze wschodzącym o poranku słońcem, zaczął się drugi tydzień wakacji. 

Dla mnie była to niezwykle radosna informacja. Dlaczego? Mama zaczęła urlop i jedziemy na 

biwak! Nie mogłem się doczekać. Ten biwak będzie inny niż kilka poprzednich, ponieważ 

pierwszy raz pojedziemy bez taty.  

Schodząc na dół, często widziałem, jak mama robiła śniadanie. Dzisiaj rano również tam 

była, promieniała, smażąc omlety i szykując kanapki na drogę. Pewnie wiele mam tak robi, ale 

tylko moja robi to, stojąc w ciuchach taty. Zawsze, gdy tata wyjeżdża na wyjazd służbowy, 

mama chodzi w jego ulubionej koszulce albo szortach. Zapakowaliśmy ostatnie rzeczy w ple-

caki i załadowaliśmy wszystko do busa dziadka. Widzieliście kiedyś mamę prowadzącą busa 

ponad 8 godzin? Moja właśnie to robiła, śpiewając przy tym jej ulubioną piosenkę. Gdy doje-

chaliśmy na pole namiotowe, mama prawie sama rozstawiła namiot. Chciałem jej pomóc, ale 

pozwoliła mi tylko przybić dwa śledzie. Z podziwem obserwowałem, z jaką łatwością wyko-

nywała czynności, które dotychczas robił tata. Rozpakowując samochód, znalazła stroje kąpie-

lowe.   

– Kto pierwszy w wodzie ten lepszy! – zawołała w moją stronę 

– Oczywiście, że będę pierwszy – odkrzyknąłem szybko, przebierając się w kąpielówki.  

Tak zaczął się wyścig do pobliskiego jeziora. Wpadliśmy do wody prawie jednocześnie. 

Pluskaliśmy się z mamą jak małe dzieci aż do zachodu słońca. Gdy tylko wyszliśmy z wody, 

wskoczyliśmy w suche ubrania i rozpaliliśmy ognisko. Oczywiście mama kazała mi tylko przy-

nieść drewno, a ona sama zajęła się resztą. Siedzieliśmy pod rozgwieżdżonym niebem opatuleni 

w koce, wpatrując się w płomienie ogniska, a mama opowiadała mi różne historie z czasów jak 

byłem mały. Będąc w maminych objęciach, dokładnie czułem delikatność jej rąk i ciepło, które 

od niej bije. Zasnąłem przy ognisku, a gdy obudziłem się w naszym namiocie, mamy już nie 

było. Znalazłem ją na pomoście. Uśmiechnięta i wypoczęta siedziała na ławeczce z wędką 

w ręku i łowiła ryby. Widać było, że sprawiało jej to przyjemność. Przysiadłem obok niej 

i oparłem głowę o jej ramię. Posiedzieliśmy razem, zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy do lasu, 

by dokonać czegoś co jest naszą biwakową tradycją. 

Obserwowałem, jak mama przedzierała się przez krzaki i gąszcze lasu. Wyglądała, jakby 

urodziła się w lesie. Odnaleźliśmy z mamą drzewo, na którym kilka lat temu tata wyrył datę 

i inicjały całej trójki. Co roku przychodzimy tam na koniec biwaku, by dopisać datę i zrobić 
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pamiątkowe zdjęcie. Mama wspięła się na drzewo, a ja zrobiłem jej zdjęcie. Była tak bardzo 

szczęśliwa, widać to na pierwszy rzut oka. Pochodziliśmy jeszcze chwilę po okolicy, ostatni 

raz wykąpaliśmy się w jeziorze i wyruszyliśmy do domu. 

Podczas tej przygody razem z mamą byliśmy bardzo szczęśliwi. Mama na te dwa dni 

odłożyła pracę na bok, odpoczęła i stała się kimś zupełnie innym. Wyjątkowo samodzielną, 

niezależną i zaradną kobietą. Gdy wróciła do swojej spokojnej, pracującej osobowości, powie-

działa, że traktuje wyjazd bez taty jako ciekawe doświadczenie, jednak ja wiem, że udowodniła 

wszystkim, że może WSZYSTKO. 

Marta, 7b 
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WAKACYJNA LISTA WYZWAŃ
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BEZPIECZNE WAKACJE 
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 

 


