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   Podczas moich ulubionych  wakacji poleciałam do Malagi i Nerja do Hiszpani. Są to 

miejsca, które są moimi ulubionymi w tym kraju. W trakcie wakacyjnego wypoczynku 

miałam okazję spotkać i zaprzyjaźnić się z nowo poznanymi ludźmi,  poznać tamtejsze 

tradycje oraz zakupić kilka ciekawych pamiątek.  

    Moim ulubionym miejscem na wakacjach była zdecydowanie plaża w Maladze. Wo-

da w morzu była idealnie przezroczysta i ciepła jak zupa. Kochałam tam pływać, opa-

lać się i budować różne budowle z mokrego, ciepłego piasku. Będąc tam udało mi się 

zwiedzić bardzo dużo interesujących, historycznych zabytków. Pamiętam, że moją ulu-

bioną atrakcją była wycieczka do Delfinarium w Benalmadenie, gdzie miałam okazję 

ujrzeć delfiny, lemury, gepardy, różnego rodzaju papugi, węże i pająki. Było tam niesa-

mowicie ciepło, dlatego nie obeszło się bez codziennej dawki pysznych i orzeźwiających 

lodów.   

   W Maladze szczególnie zachwyciło  mnie Museum Pabla Picassa, które mieści  się w 

jego dawnym domu. Można obejrzeć tam jego pierwsze szkice, a także przysiąść się do 

niego na ławeczce, gdyż na placu przed muzeum mieści się jego pomnik.  

    Bardzo mi się podobały wieczory w Maladze. Przemierzaliśmy wąskie, gwarne ulicz-

ki w poszukiwaniu najlepszej restauracji, żeby spróbować hiszpańskich tapas, czyli 

przystawek. Popołudniami siadaliśmy w najstarszej kawiarni w mieście i delektowali-

śmy się typowymi hiszpańskimi churros z czekoladą.  

   Andaluzyjski klimat i mieszanka architektury sprawia, że jest to zdecydowanie moje 

ulubione miejsce na spędzanie wakacji.  

 

Przygotowała: Judyta Granatowska, kl.8d 
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NaszaÊszkołaÊ... 

Tymon Duda, kl.8e 

Kacper Nowacki, kl.8e 

Vladyslav, kl.8e 

Autorka obrazu: MajaÊKucharska,Êkl.8d 

Patryk Szatkowski, kl.8e 
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Przygotował:ÊÊTymek Stasiak, kl.8e 

23 czerwc - Dzie  Ojc  
        Dzień Ojca jest wyjątkowy. To dzień, w którym dzieci składają życzenia swoim 
tatom, śpiewają im piosenki lub obdarowują ich prezentami czy laurkami. Dzień Ojca 
obchodzi się w wielu krajach na świecie. W Polsce świętujemy go właśnie  23 czerwca.  

Jak powstał Dzień Ojca? 

Dzień Ojca został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych. Kiedy powstał Dzień 
Matki stwierdzono, że należy stworzyć takie wyjątkowe dni również dla innych człon-
ków rodziny. Postanowiono stworzyć Dzień Ojca.  

Pierwsze obchody miały miejsce 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane  w stanie   
Waszyngton. Wydarzyło się to za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny  
secesyjnej Williama Smarta. Sonora Smart Dodd po śmierci swojej matki uświadomiła   
sobie, że po odejściu mamy wychowaniem jej i pięciorga rodzeństwa zajął się właśnie 
jej   ojciec. Dlatego zwróciła się do władz z prośbą o stworzenie Dnia Ojca. Chciała 
upamiętnić  w ten sposób nie tylko swojego ojca, ale także innych ojców, którzy poświę-
cają się dla swojej rodziny. Z początku święto miało lokalny charakter. Dopiero w 1972 
ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. W Polsce 
Dzień Ojca obchodzimy już od 1965 roku. 

Pamiętajmy o naszych ojcach i o tym, jak wiele dla nas poświęcają.      

W ich wyjątkowym dniu okażcie im szacunek oraz wdzięczność i miłość, bez  której nie  
byłoby nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Julia Pruska, kl.7d 

SZCZĘŚLIWEGOÊDNIAÊTATY!!! 
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KĄCIKÊLITERACKI 
OpowiemÊWamÊhistorię... 

"OneÊword" 
 

─ Zdefiniuj życie jednym słowem─ pamiętne polecenie na zawsze zmieniło moje podejście do świata. 
   Zacząłem się zastanawiać. Ludzie zwykli określać piękne sentencje w zdaniu lub kilku. Nikt jeszcze 
chyba nie zdołał wymyślić nic wartościowego, korzystając z jedynie jednego słowa. Niewykonalne.   
Takie były moje pierwsze przemyślenia. Potem jednak wziąłem głęboki wdech i przypomniałem sobie,   
że nie istnieją rzeczy, których nie da się zrobić. Są tylko ludzie, którzy zbyt szybko się poddają. Choć 
czasem nawet całego życia nie starcza, aby wypełnić zadanie. Dlatego, kiedy przyszedł dzień oddawa-
nia prac, oddałem pustą kartkę. Dostałem stopień niedostateczny. Jednak nie zraziłem się. Szukałem 
dalej. Stało się to moim najbardziej żarliwym uzależnieniem. Znaleźć jedno słowo, opisujące coś tak 
skomplikowanego. Nawet powieka mi nie drgnęła, gdy patrzyłem wykładowcy w oczy. Nie było we 
mnie wstydu. Pusta kartka to dokładnie to, co w tym momencie mogłem przekazać. Owoce mojej pra-
cy zrobionej w tak krótkim terminie. Wbrew pozorom coś oznaczały. Oznaczały, że doszedłem do 
wniosku, iż jest to sprawa zbyt skomplikowana, by tak szybko sobie z nią poradzić.  
─ Dałem wam proste zadanie. Mogłeś napisać jakiekolwiek słowo i nie dostałbyś nic poniżej dostatecz-
nego ─ starszy człowiek poprawił swoje okulary z niedowierzaniem.  
─ Ale wtedy nie wykonałbym zadania─ napomknąłem. 
─ Zawsze pan tak wszystko komplikuje. Mógłby pan po prostu wykonywać polecenia. 
─ To nie leży w mojej naturze. ─ odparłem spokojnie, wciąż analizując. 
   Analizowałem najlepszą odpowiedź na zadanie. Wciąż. Nieustannie. Nawet rok po skończeniu      
studiów, nie mogłem się poddać. Ani się obejrzałem, stało się to moim celem życiowym. Zabawne.    
Celem życia jest jego określenie.  
   Przez kolejne lata wiele wydarzyło się na mojej drodze. Mnóstwo łez, cierpienia, trochę szczęścia       
i miłości. W powietrzu czułem kumulację burz. Zapomniałem o swoim celu. Owe coś, co odeszło          
w  niepamięć, drążyło mi co jakiś czas z tyłu głowy. Niczym świder chciało przebić się przez moje skro-
nie      i dotrzeć z powrotem do mózgu. Udało mi się pamiętnego wieczoru. Wtedy znów sprawa pochło-
nęła mnie na tyle, że zapomniałem o wszystkim. O swoim prawdziwym życiu, o rodzinie, znajomych, 
zainteresowaniach, przyszłości. Straciłem wszystko, by zyskać czas na myślenie.  
   Kiedy moje włosy w końcu zdecydowały się osiwieć, a ja nie chciałem tracić czasu na golenie zarostu, 
zacząłem wyglądać z boku zapewne komicznie. Typowo, jak z baśni. Jak we wszystkich tych idiotycz-
nych kreskówkach, w których bohaterowie - zastanawiając się nad czymś - siwieją i obrastają w bro-
dę. Sęk w tym, że to nie była kreskówka. To było moje życie i moja starość. Usiadłem na kanapie,    
rozmasowując czoło. Westchnąłem głęboko.  
   Wtedy mnie olśniło. Ciało przeszedł impuls, przyśpieszający tętno. Wiedziałem już, jakiego słowa 
mogę użyć. Sarkazm. Tyle wystarczyło. Jedno słowo, mogące opisać całe moje życie. Los, który za-
drwił ze mnie potężnie. Sprawił, że cały dany mi czas na tej Ziemi, poświęciłem sprawie tak małostko-
wej, która wydawała mi się całym światem. Ale jednak po takim poświęceniu - w pewnym sensie - była 
całym światem. Więc może paradoks? Nie, to już drugie słowo.  
W miarę zastanowienia mój puls powoli zwalniał. 
─ Ale choćbym znalazł jedno słowo i tak istnieje tysiąc synonimów. ─ rozumowałem. ─ Czy podjąłem 
się więc zadania niemożliwego? Nie, "nie istnieją rzeczy, których nie da się zrobić. Są tylko ludzie,  
którzy zbyt szybko się poddają. Choć czasem nawet całego życia nie starcza, aby wypełnić zadanie". 
   Z tym zdaniem na niematerialnych ustach myśli, pogrążyłem się we wiecznym śnie. 
 

Przygotował: Dominik Kustra, kl.8e 
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CIEKAWOSTKI! 
Sprawdź się... 

1. Imię znanego niemieckiego czterokrotnego mistrza świata F1. 

2. Nazwisko obecnego pierwszego kierowcy zespołu Scuderia Ferrari. 

3. Były na tym torze rozgrywane Grand Prix Niemiec w Formule 1. 

4. Poprzednia nazwa Alpine F1 Team. 

5. Potoczna nazwa toru, na którym odbywa się Grand Prix Emilii-Romanii. 

6. Imię kierowcy, po którym zostały nazwane zakręty 8,9,10 na torze Autodromo Nazionale di 
Monza. 

7. Zespół, w którym obecnie jeździ Lewis Hamilton. 

8. Ksywka kierowcy Sergio Pérez. 

9. Nazwa obecnego dostawcy opon w Formule 1. 

10. Nazwa toru, na którym odbywa się Grand Prix Holandii w Formule 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Bartłomiej Szymczak, kl.8e 
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 Autorka obrazu: Zuzia Kasyańska, kl.8d 

SPECJALNEÊPODZIĘKOWANIA! 

SpecjalneÊpodziękowaniaÊdlaÊuczniówÊklasy:Ê7d,Ê8d,Ê8e 
zaÊudziałÊwÊstworzeniuÊwydaniaÊczerwcowegoÊszkolnejÊgazetkiÊinternetowejÊ 

SzkołyÊPodstawowejÊnrÊ182Êim.ÊTadeuszaÊZawadzkiegoÊ„Zośki”. 
ZespółÊredakcyjnyÊiÊoprawaÊartystyczna: 

 
JudytaÊGranatowska,ÊÊZuziaÊKasyańska,ÊMajaÊKucharska,ÊJuliaÊPruska, 

TymonÊDuda,ÊVladyslavÊ,ÊPatrykÊSzatkowski,ÊKacperÊNowacki,Ê 
DominikÊKustra,ÊBartłomiejÊSzymczak,Ê 

 
 

PodÊopiekąÊmgrÊAnityÊMarciniak 


