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  Pegaz 



Witamy 

 
 Siedzenie w domu nie musi być nudne. Każdy z was na pewno po-

trafi wymienić wiele ciekawych zajęć, które można wykonywać w domu.  

Ten czas można poświęcić również na rozwijanie swoich pasji lub na odkry-

wanie nowych talentów. 

 

Naszej dzisiejszej gazetce przyświeca hasło: 

       ODKRYJ SWÓJ   

    UŚPIONY TALENT 
   

Uczniowie klasy 7 prezentują 

w tym numerze swoje opowiadania 

stworzone pod wpływem obrazów ma-

larza z okresu romantyzmu Friedricha Caspara. Drugim źródłem natchnie-

nia były dla nich „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Przeczytajcie 

i sami oceńcie, kto ma zadatki na przy-

szłego pisarza. 

Drugi talent, który prezentujemy 

to fotografia. Wszak nie tylko pisarze są 

artystami. Kto kryje się pod maseczkami? 

Spróbujcie zgadnąć. 

 



 

 

Caspar  Friedrich  
(1774 - 1840) – niemiecki malarz, 

uznawany za jednego z najwybit-

niejszych przedstawicieli malar-

stwa romantycznego. 

 

Studiował w Akademii Sztuk 

Pięknych w Kopenhadze i Akade-

mii Sztuk Pięknych w Dreźnie. 

Podróżował na Rugię i w Karko-

nosze. Malował widoki zimowej 

lub jesiennej przyrody o cechach 

religijnych i symbolicznych. Mo-

tywami obrazów artysty są reali-

stycznie ukazane ruiny kościo-

łów, postacie pogrążone w kon-

templacji, odwrócone tyłem do 

widza, uschłe drzewa, cmenta-

rze, blaski wieczoru lub świtu. 

Podczas wędrówek po okolicach 

Drezna artysta tworzył szkice 

przedstawiające drzewa, krzewy, 

wiatraki i fragmenty pejzażu. Po 

powrocie z Rugii zaczął postrze-

gać przyrodę jako przejaw bo-

skości, a sztukę jako pośredni-

czącą między Bogiem a człowie-

kiem.  

 

Jego obrazy stały się przesycone 

religijnym duchem. Podczas po-

bytu w Karkonoszach tworzył 

dzieła wyrażające boski porządek 

świata. Wykonywał ołówkiem 

liczne szkice stoków, ośnieżo-

nych szczytów i skalistego pej-

zażu, z których korzystał przez 

następne lata, malując obrazy. 

Tworzył pejzaże uchwycone 

w różnych miejscach i o różnych 

porach dnia, dając wyraz orygi-

nalnej wizji świata. 

 



Częstym tematem jego obrazów 

były gotyckie kościoły i zamki. Ar-

tysta czerpał inspirację ze śre-

dniowiecza, w którym nastąpił 

duży rozwój tożsamości narodo-

wej. Neogotycka architektura 

stała się dla Friedricha symbolem 

nadziei na nadejście nowej ery 

religijnej i politycznej. Przedsta-

wiał gotyckie katedry jako maje-

statyczne budowle, stojące w od-

dali i wywołujące wrażenie nieo-

siągalnych sennych wizji. Two-

rzył obrazy o ciemnej kolorystyce 

wyrażające uczucia melancholii 

i rezygnacji. 

 

Malowanie stało się dla Friedri-

cha drogą porozumienia z Bo-

giem. Przedstawiał zamglone 

pejzaże, puchowe kobierce 

śniegu, zacienione gotyckie ko-

ścioły przesycone symboliką reli-

gijną. Artysta zamieszczał często 

w zimowych pejzażach ruiny 

i cmentarze, by symbole życia 

i śmierci zlały się w jeden obraz. 



Przemijanie było przez niego po-

strzegane z perspektywy nadziei 

i wiary w ciągłość istnienia. 

Postacie z obrazów mają wzrok 

skierowany ku nieznanemu. 

Symbolizują jedność, a także nie-

przekraczalną przepaść między 

człowiekiem a naturą. Są wyra-

zem tragedii życia pędzonego 

z dala od piękna przyrody. Ma-

larz często podkreślał małość 

człowieka wobec nieskończono-

ści natury, malując postacie 

w pomniejszonej skali i czyniąc 

z nich symbole samotności i po-

szukiwania związku z Bogiem. 

 

Pejzażysta malował także obłoki, 

które uosabiają tajemnicę, będąc 

głównym elementem niezna-

nego świata, do którego widz nie 

ma dostępu. Chmury rozpoście-

rające się na niebie po burzy, 

drobne chmurki łagodnie poru-

szane wiatrem lub ciężkie 

chmury zwiastujące deszcz stają 

się symbolem nieskończoności 

i przemijającego czasu. 

 

Friedrich tworzył też obrazy 

o symbolice związanej ze śmier-

cią. 

 



 

NIESPODZIEWANE UCZUCIE 

 

   Historia zaczęła się dawno temu w miejscowości o nazwie Mroczna 

Dolina. Była to mała wioska, w której znajdowało się wiele rozległych 

jezior, cmentarz, mały sklepik i dwa domy jednorodzinne, z czego je-

den niezamieszkany. W jednym z domów mieszkała rodzina Anderse-

nów, licząca trzy osoby. Stare małżeństwo wraz ze swoim nastoletnim 

synem Piotrem wiedli spokojne życie. Ich dom pełen był miłości, tro-

ski, a także smutku. Kobieta kilka lat temu dowiedziała się, że jest 

chora na raka, a jej życie na ziemi dobiega końca. Wiedząc to, starała 

się wykorzystać swój czas najlepiej jak mogła, dlatego też otaczała 

syna i męża szczególną opieką. 

   W końcu nadszedł ten najtrudniejszy dla wszystkich czas. Kobieta 

zmarła, a pogrążony w żałobie mąż wpadł w alkoholizm i zginął z roz-

paczy i wycieńczenia organizmu. Piotr długo nie mógł pogodzić się 

z myślą o odejściu rodziców. Nie wychodził z domu, zamknął się 

w sobie i popadł w ogromną zadumę. Wszystko zmieniło się, gdy do 

wioski niespodziewanie przyjechała młoda dziewczyna, która za-

mieszkała w domu naprzeciwko Andersenów. Była naprawdę piękna. 

Jej oczy były duże i lśniły niczym gwiazdy na niebie. Miała długie, 

kruczoczarne włosy i bladą jak pergamin cerę.  

Szybko złapała dobry kontakt z Piotrem, który był niezwykle oczaro-

wany jej urodą i charakterem. Okazało się, że Anna - bo tak miała na 

imię - również była sierotą, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło. 



Młodzi byli typem romantyków, uwielbiali spacerować nad brzegiem 

jeziora tuż przed zachodem słońca i układać wspólne plany na 

przyszłość.  

 

   Kilka miesięcy później Piotr oświadczył się Ani i razem postanowili 

udać się nad jezioro, aby uroczyście uczcić ten dzień. Gdy tylko słońce 

zaczęło zachodzić, chłopak ponownie ukląkł przed swoją ukochaną 

i złożył przysięgę: 

- Najdroższa Anno, oto w tym miejscu, do którego nie zabiorę żadnej 

innej kobiety prócz ciebie, jako dowód mej bezgranicznej miłości do 

ciebie, pragnę złożyć przysięgę, że za życia twego jak i po śmierci nie 



pokocham żadnej kobiety tak, jak ciebie. To ty stałaś się sensem mo-

jego życia i nadzieją na lepsze jutro. To ciebie kocham najmocniej na 

świecie i nie dopuszczę do tego, bym mógł cię stracić. 

   Po tych słowach dziewczyna rzuciła się mu w ramiona i pocałowała 

w policzek. Jej serce zaczęło bić szybko jak nigdy wcześniej, a usta 

i dłonie drżały od łez szczęścia. Sprawiała wrażenie wielce oczarowa-

nej miłością, jaką darzy ją wybranek i wydawało się, że to najpiękniej-

sza chwila w jej życiu. Po romantycznym wieczorze spędzonym nad 

jeziorem, wrócili do domu i nie mogli nacieszyć się swoją obecnością. 

Byli bardzo wdzięczni za to, czym obdarzył ich Bóg i nie opuszczali 

siebie ani na krok. 

   Lata mijały, a ich miłość wciąż była tak samo gorąca, jakby czas 

zatrzymał się w miejscu. Uśmiech nie znikał im z twarzy, aż do pew-

nego dnia...Anna od kilku dni źle się czuła, ale nie chciała martwić tym 

Piotra. Udawała, że wszystko jest w porządku, choć tak naprawdę wie-

działa, że umiera. 

   Nadeszło lato. Był słoneczny poranek, więc Piotr jak co dzień, pod-

czas gdy Ania jeszcze spała, wybrał się do sklepu. Gdy wrócił ze świe-

żym pieczywem, ku jego zdziwieniu dziewczyna nadal spała. Złapał 

ją więc delikatnie za rękę i wyszeptał do ucha: 

- Aniu, już rano. Ptaki pięknie śpiewają, a ja przygotowałem dla nas 

skromne śniadanie. Na co dziewczyna odparła ostatkiem tchu:  

- Kocham cię... 



Przerażony Piotr nie wiedział, co ma począć. Zaczął krzyczeć i próbo-

wał obudzić dziewczynę, lecz bezskutecznie. Wiedział, że to już ko-

niec. 

   Mimo tego że minęło już dziesięć lat, on wciąż tęsknił. Nie mógł 

zapomnieć o największej miłości swego życia i chwilach spędzonych 

razem. Jednak pewnego, wrześniowego popołudnia, gdy przechadzał 

się wzdłuż jeziora, na jego drodze pojawiła się sprzedawczyni z pobli-

skiego sklepu. Nie potrafił ukryć zdziwienia jakiego doświadczył na 

jej widok, ponieważ miejsce to znał tylko on i Anna. Sprzedawczyni 

podeszła bliżej i bez słowa wtuliła się w jego ramiona. Nikt nie wie-

dział jaki był cel tego czynu, ale najgorsze miało dopiero się zacząć. 

Piotr niczym opętany odwzajemnił uścisk i namiętnie zaczął ją cało-

wać. Kobieta nie stawiała oporu i właśnie wtedy stało się coś, czego 

nikt się nie spodziewał.  

   Nad nimi pojawił się duch zmarłej Anny, która codziennie po połu-

dniu krążyła nad jeziorem, żeby upewnić się czy Piotr nie złamał danej 

jej przysięgi. Miała zrozpaczony, a zarazem kamienny wyraz twarzy. 

Przypomniała mężczyźnie o uroczystej przysiędze, jaką złożył jej w 

dniu zaręczyn i o bezgranicznej miłości jaką darzył tylko ją. Nagle 

w jej dłoni pojawiła się siekiera, którą zamordowała obojga...  

Do tej pory nie wiadomo, co skłoniło Annę do tak drastycznego 

kroku.  

 

Natalia Kulpa 



Zakazana miłość 

 

Był zachód słońca. Pogoda była piękna, lecz powoli robiło się 

ciemno. Potajemnie jak co dzień wymykałam się z domu na spotkanie 

z ukochanym. Spotykaliśmy się zawsze w tym samym miejscu i o tej 

samej porze, czyli nieopodal cmentarza, ponieważ znajdował się on na 

odludziu. Byliśmy w sobie bardzo zakochani, ale nie mogliśmy być 

razem,  ponieważ mój ukochany był mężem mojej siostry, która zmarła 

rok temu. Nikt nie wiedział, że się spotykamy. Nie miałam męża, a ro-

dzice zmarli 5 lat temu, w nieszczęśliwym wypadku. 

 Pewnego razu gdy się spotkaliśmy, postanowiliśmy odwiedzić 

grób mojej siostry. Udaliśmy się więc na cmentarz i złożyliśmy  jej 

w  ofierze kwiaty. Były to piękne maki. Odmówiliśmy modlitwę i uda-

liśmy się do domów. Po tym wydarzeniu, działy się niezwykle przera-

żające rzeczy.        

 Pewnego wieczoru udałam się do kuchni. Zaświeciłam świecę, 

która natychmiast zgasła, gdy zapaliłam ją  ponownie ujrzałam ducha 

mojej zmarłej siostry. Popatrzyła się mi prosto w oczy. Miałam wra-

żenie jakby jej wzrok przeszył moje całe ciało. Chwilę po tym już jej 

nie widziałam. Nic nie mówiąc znikła.  Działo się tak, każdego wie-

czoru gdy tylko wracałam ze spotkania z kochankiem. Nocami rów-

nież słyszałam jej głos, który przestrzegał mnie przed karą, która może 

nas spotkać za romans.     



 Raz jeszcze udaliśmy się na grób siostry, aby błagać ją o wy-

baczenie. Wtem nagle usłyszeliśmy jej głos, a chwilę później zobaczy-

liśmy ją. Byliśmy przerażeni, ciarki przeszły nam po ciele. Wyglądała 

strasznie, była bardzo blada, chuda i smutna.  



 

Podeszła do nas bardzo blisko i  szepnęła  mi do ucha: 

- Nigdy bym nie spodziewała się tego po was! 

- Siostrzyczko! My nie chcieliśmy, aby się tak to potoczyło! – odrze-

kłam.  

- Nie wierzę… ty… z nami rozmawiasz - powiedział zdziwiony chło-

pak.  

Podeszła do niego i nic nie odpowiedziała. Patrzyła na niego 

z pokorą. Tak szybko jak się pojawiła, tak szybko znikła. Nie wiedzie-

liśmy, co mamy zrobić. Byliśmy roztrzęsieni nie wiedzieliśmy, gdzie 

mamy się udać, a więc w pośpiechu poszliśmy do chatki Pustelnika. 

Gdy tylko weszliśmy, on zapytał, co się stało. Opowiedzieliśmy mu 

o całym zajściu i o naszym romansie. Poprosiliśmy go również, aby 

nam doradził, co mamy zrobić. Doradził nam, abyśmy spróbowali za-

pomnieć o tym wydarzeniu i póki jesteśmy młodzi, jak najszybciej się 

pobrali. Kazał nam też unikać grobu siostry, aby nie kusić losu. Posta-

nowiliśmy, że jeszcze w tym tygodniu weźmiemy ślub. Nie mogłam 

zapomnieć o siostrze, która nadal kochała męża, więc postanowiłam 

udać się na cmentarz.   

Usiadłam  na ławeczce, która stała nieopodal grobu i wpatry-

wałam się w mroczny świat.  Zaczęłam błagać siostrę o wyrażenie 

zgody na ślub. Po chwili wyszłam z cmentarza i udałam się do chatki 



Pustelnika, tym razem sama. Nie byłam pewna, czy ślub to dobry po-

mysł. Jednak nie zastałam nikogo w domu. Dlatego  uznałam, że ślub 

się odbędzie.  



Zbliżał się termin ślubu. Cały dzień chodziłam bardzo pode-

nerwowana. Bałam się, że siostra nam tego nie wybaczy i będzie 

chciała się zemścić. Jednak wbrew moim obawom, ślub odbył się bez 

problemu.     

Mijały miesiące, a siostra mimo tego że często odwiedzałam 

jej grób, nie próbowała się zemścić. Równie spokojnie minął kolejny 

miesiąc. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Oboje z mężem byliśmy 

bardzo szczęśliwi. Zbliżał się termin porodu, ciąża przebiegła bez 

komplikacji. Gdy tylko urodziłam, w oknie ujrzałam ducha zmarłej 

siostry. Przestraszyłam się bardzo, kazałam mężowi pozamykać drzwi 

i okna z obawy przed siostrą. Jednak ona, jak przystało na ducha,  prze-

nikła przez ścianę i stanęła obok dziecka i powiedziała: 

- Ty zabrałaś mi co kochałam, to i ja tak postąpię! 

Zaczęłam ją błagać o przebaczenie, lecz ona mnie nie słuchała. 

Nagle ziemia zaczęła drżeć. Z półek pospadały wszystkie naczynia. 

Nic nie przekonywało mojej siostry do zmienienia decyzji. Świece na-

gle zgasły, a gdy się zaświeciły, już w domu nie było nikogo oprócz 

mnie. Zmęczona porodem wybiegłam na dwór szukać bliskich. Nigdy 

więcej już ich nie zobaczyłam.   

 

Olga Krzywańska  

 

 

 



 

Opowiadanie 
 

I znalazł ją na skraju lasu.  Stała tam gdzie zwykle i patrzyła 

przed siebie. Cieszył się, że nic jej nie jest. Już jest obok niej, tak jak 

powinno być, tak jak jej obiecał.  Są razem już tyle lat, złe wydarzenia 

zesłały ich na takie odludzie, zostali wygnani.  

 

Od zawsze opiekowała się dziećmi, rodzeństwem i dziećmi są-

siadów, lubiła to. Dodatkowo taka praca przynosiła jakieś pieniądze. 

Tak było do dnia tego strasznego wypadku. Nie chciała nikomu zrobić 



krzywdy, to był wypadek . Straciła małą Zosię na chwilę z oczu, była 

pewna że dziecko śpi, więc poszła po herbatę. A potem już nic nie było 

takie jak dawniej.  Nigdy już nie była sobą. Musiała uciec w jakieś od-

ludzie. A mąż zawsze był przy niej.  Nikt jej nie oskarżał, nikt nie miał 

pretensji, dzieci czasami się po prostu nie budzą ze snu. Zmieniła się, 

brała leki, ale nic nie pomagało.  Dopiero ta samotnia, cisza i przyroda 

pozwoliły pozbyć się koszmarów. Prawie.  

- Tak naprawdę to nie wiem, dlaczego się tu znalazłam? Coś mi 

nie dało spać w nocy. Coś mnie wołało  w to nasze miejsce. 

- Nie przejmuj się Karolino, znowu to samo nie daje Ci spokoju. 

Przecież nigdy nie śpisz, kiedy jest pełnia. A ja zawsze pójdę Cię szukać 

po nocy, nie martw się. 

- Dziękuję Ci, że przyszedłeś. Razem możemy podziwiać piękno 

przyrody o świcie. 

 

I tak trwają razem od kilkunastu lat. Sami,  opuszczeni,  ale jak 

bardzo  szczęśliwi, że mają siebie. I wtedy nie liczy się nic więcej.   

 

Jakub Cholewa 

 

 

 

 

 



   ,,Park Czartoryskich- legendy i zagadki’’ 

         

 Niedaleko miasta Jarosław, w kierunku na Leżajsk położona 

jest piękna miejscowość Pełkinie. Przy wjeździe do tej miejscowości 

znajduje się malowniczy pałac i park, których właścicielem jest ro-

dzina Czartoryskich. Z miejscem tym związane są różne legendy i ta-

jemnice. Jak głosi jedna z nich park ten skrywa podziemne przejście 

aż do kościoła pw: ,,Matki Bożej Bolesnej’’ w Jarosławiu. Jedną z hipo-

tez było to że Jarosław był miastem kupieckim, a na trasie tej graso-

wali zbóje. Kupcy bojąc się o swoje życie i towar pokonywali tą pod-

ziemną trasę. Inna wersja zdarzeń opowiadana przez starszych jest 

taka, że podczas drugiej wojny światowej przemieszczali się nią party-

zanci i ukrywała się również tutaj ludność, szczególnie pochodzenia 

żydowskiego przed hitlerowcami. Niestety do dnia dzisiejszego przej-

ście to nie zostało odnalezione, a legendy głoszą, że jest tam ukryty 

jakiś skarb. W tym miejscu nasuwa się kolejna mroczna tajemnica, 

a mianowicie cmentarz żydowski. Znajduje się on nieopodal parku. 

W czasie drugiej wojny światowej cmentarz ten został zniszczony 

przez hitlerowców, a tablice nagrobne tzw.: macewy, zostały użyte 

przez nich do utwardzania dróg. 

 



       Pewnego razu wieczorem jadąc rowerem w pobliżu tego cmenta-

rza zobaczyłam jakąś postać przypominającą staruszka z długą brodą, 

lecz zamiast ubrania miał założony na sobie postrzępiony worek. Gdy 

zbliżyłam się bliżej usłyszałam jakieś jęki, a może to było szlochanie. 

Przestraszyłam się niesamowicie. Serce niemal mi stanęło. Pierwszy 

odruch to chciałam uciekać, ale nogi były jakby przyspawane. Po 

chwili zwróciłam się do starca: 

- Dobry wieczór. Jak się pan nazywa? - rzekłam. 

-Witaj. Nazywam się Szymon Elbaum - odpowiedział drżącym głosem. 

- Co się panu stało? Czy coś pana boli? – zapytałam.  



- Tak. Nie mogę dostąpić bram nieba, ponieważ dusza moja błąka się 

po tym cmentarzu i nie ma miejsca spocznienia - rzekł do mnie. 

-Jak mogę panu pomóc? - wyrzekłam przerażonym głosem. 

-Proszę, pomódl się za mnie ile razy wspomnisz o mnie – oznajmił. 

- Dobrze. Tyle mogę dla pana zrobić – odrzekłam.  

       Po tych słowach owa postać znikła, a ja poczułam siły w nogach 

i długo nie zastanawiając się, z impetem ruszyłam w stronę domu. Nie 

wiem, ile to trwało, ale było bardzo szybko. Jeszcze długo w domu do-

chodziłam do siebie.  

        Do dziś wieczorami w tych okolicach słychać  jęki i krzyki. Być 

może z miejscem tym związane są jeszcze inne historie, o których nie 

wiem.  Okolica ta jest bardzo ładna i ciekawa. Miejsce to należy sza-

nować i pamiętać o ludziach, którzy tu zmarli, często zapomnianych 

i bezimiennych. Uczy nas też, że miejsca, które znamy skrywają swoje 

tajemnice i zawsze trzeba w danym miejscu odpowiednio się zacho-

wywać. 

 

Amelia Sidor 

  

 

 

 

 



Opowiadanie 

W pewnej wiosce mieszkała piękna dziewczyna, która zachwy-

cała swą urodą wszystkich młodzieńców. Była biedna, ale bardzo ucz-

ciwa i pomocna. Mieszkała z rodziną w małym, drewnianym domku. 

Dziewczyna chodziła często na cmentarz, który znajdował się na wy-

sokim wzgórzu, by być bliżej swojej siostry, która niedawno zmarła. 

Bardzo ją kochała i nie mogła pogodzić się z jej śmiercią.  

 

     Pewnego dnia, gdy znowu wybrała się na cmentarz, spotkała tam 

młodzieńca, który również stracił bliską mu osobę. Była to jego matka. 



Od razu połączyła ich silna więź, która z dnia na dzień przeistaczała 

się w coś większego. I tak właśnie zaczęła się ich miłość. 

     Wzajemnie się wspierali w swoich smutkach. Jedno drugie bardzo 

dobrze rozumiało. Jednakże  ich miłość była poddana  próbie. Jak się 

okazało ojciec chłopaka nie chciał dopuścić do ich miłości, gdyż 

dziewczyna pochodziła z biednej rodziny, a nie zamożnej. 

     Ojciec był bardzo zaborczy wobec syna, nie wiedział, że przez całe 

życie synowi brakowało  matki. Chłopak nie chciał jednak dopuścić 

do  rozdzielenia ze swoją ukochaną, ponieważ bardzo się kochali 

i przysięgli sobie, że nikt ich nie rozłączy. Postanowili, że nie mogą 

żyć bez siebie i zdecydowali, że razem skończą ze swoim życiem. A że 

już stracili osoby, które bardzo kochali, nie bali się tego zrobić. Chcieli 

umrzeć na wzgórzu, bo stamtąd był piękny widok na zachód słońca. 

Gdy nadszedł czas na pożegnanie świata żywych, kochankowie ostatni 

raz spojrzeli sobie w oczy i przysięgli  dozgonną miłość.  

Nagle z oddali usłyszeli donośne nawoływania. Chłopak roz-

poznał, że to jego ojciec. Oboje się przestraszyli, że nie zdążą zrobić 

tego, co mieli zaplanowane.  

     Koniec końców kochankowie nie odebrali sobie życia, a ojciec zro-

zumiał, jak bardzo kocha swojego syna i że dla niego zrobi wszystko. 

Przez swoje postępowanie mógł stracić jedynego syna. Młodzi zrozu-

mieli jak mogli skrzywdzić swoje bliskie osoby, które bardzo ich ko-

chały. 

Dominika Czarniecka 



 



 

Opowiadanie 

Opowieść, którą chcę opisać, rozegrała się naprawdę, choć 

trudno w to uwierzyć. Jest to historia wielkiej miłości dwojga ludzi 

Miłosza i Elizy.  

W niewielkim miasteczku Ziembrowo życie toczyło  się spo-

kojnie i wesoło. Miłosz zobaczył Elizę, przechodziła drogą, od razu 

się  w niej zakochał. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Eliza też 

pokochała Miłosza. Wyróżniał się od innych chłopców, umiał rozma-

wiać i słuchać. Ich miłość z każdym rokiem wzrastała i była tak silna, 

że postanowili się pobrać. Cieszyli się każdym dniem, uśmiechnięci, 

radośni, pełni wiary i nadziei. Jednak ta radość trwała krótko. 

           Miłosz wyrusza na wojnę. Nie może pogodzić się z tą myślą, że 

musi opuścić ukochaną. Patrzą sobie w oczy, łzy płyną po policzkach. 

Eliza żegna ukochanego, zapewniając go, że będzie czekać, aż on 

wróci. Po niedługim czasie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka. 

Przepełnia ją wielka radość, że jest to owoc wielkiej miłości. Pisze li-

sty do Miłosza, ale od niego nie dostaje żadnego. 

W miasteczku zostały same kobiety, muszą sobie radzić bez 

mężczyzn. Eliza ciężko pracuje na roli, aby mogła nakarmić swoją có-

reczkę. Pewnej nocy córeczka dostaje wysokiej gorączki. W mia-

steczku nie ma żadnego lekarza tylko znachorka, która leczy ziołami. 

Eliza bierze córkę na ręce, idzie przez las, płacząc i modląc się, ale  za 



późno - córka umiera. Wielka rozpacz  ją ogarnia, chce umrzeć razem 

z nią.  

Nagle   pomyślała o mężu, swojej wielkiej miłości. Jak wróci 

z wojny, a jej nie będzie? Obiecała mu, że będzie czekać. Pochowała 



córeczkę na cmentarzu. Budziła się każdej nocy, widząc jak wyciąga 

do niej rączki, mówiąc : ,, Mamusiu, nie płacz, jest mi tu dobrze, ko-

cham cię ".  

Eliza chodziła codziennie na grób, kładła się na nim i płakała. 

Upłynęło kilka lat, a Eliza nie otrzymała od ukochanego żadnej wia-

domości. W śnie słyszała głos, jak do niej mówi ,,niedługo wrócę moja 

ukochana ". Gdy traciła wiarę, przypominała sobie chwile spędzone 

razem, jego uśmiech oraz dobre słowo. Wtedy nadzieja stawała się re-

alna.  

W piękny słoneczny dzień, gdy wyszła przed dom, zobaczyła 

w oddali jakąś postać. Gdy tak stała i patrzyła, serce zaczęło mocno 

bić, zobaczyła Miłosza. Patrzyli sobie w oczy jak wtedy, gdy  wyruszał 

na wojnę. Mocno ją przytulił. Opowiedziała mu o jego córeczce. Jak 

była do niego podobna i jak bardzo kochała.  

Nie mogła już tak długo wytrzymać. Serce jej pękało z tęsknoty 

za zmarłą córeczką. Przyszła na grób dziecka, zaczęła płakać, a po 

chwili wypiła trujący napój, położyła się na grobie i zamknęła oczy. 

Po chwili usłyszała głos Miłosza, nie mogła się podnieść, więc tylko 

zawołała ,,Mój ukochany żegnaj!". Miłosz podbiegł do niej, chwycił 

ją w ramiona i przytulił. Patrzyli sobie w oczy jak wtedy, gdy wyruszał 

na wojnę. Powtórzyła  mu o córeczce. Jaka była do niego podobna i jak 

bardzo go kochała. Pocałował ją, a ona umarła. Miłosz stojąc nad gro-

bem swojej ukochanej córeczki rozsypał kwiaty i powiedział ,,Choć 

cię nie znałem to cię pokochałem i na zawsze zostaniesz w moim 



sercu", a ty moja ukochana, choć cię nie ma przy mnie, to będziesz 

czuwać nade mną z góry. Nasza miłość będzie trwać wiecznie. Po tych 

słowach odszedł. 

           Moim zdaniem historia, która się rozegrała jest bardzo drama-

tyczna. Opowiada o tęsknocie za mężem, który walczył na wojnie jak 

i o rozpaczy po zmarłej córeczce. Ta historia wzbudziła we mnie po-

ruszające emocje względem uczuć Elizy i Miłosza. 

Kasia Rogoża 

 

 

 



Opowiadanie                                  

Pewnej nocy obudziłem się, bo nie mogłem spać. Za oknem 

była burza. Padało i było tak ciemno, że było widać pioruny w oddali. 

Poszedłem cos zjeść, ponieważ nie jadłem kolacji i byłem bardzo 

głodny. Zszedłem do kuchni i zacząłem szukać czegoś, co mógłbym 

przekąsić. Wziąłem jabłko i zacząłem oglądać telewizor, co nie było 

wskazane podczas burzy. Oglądałem telewizję jakieś pół godziny i na-

gle coś zaczęło się dziać z telewizorem. Zacinał się i wyłączał. Czułem 

się dziwnie jakbym był obserwowany. Nie wiedziałem, co się dzieje. 

Chciałem iść spać, ale teraz nie mogłem wyłączyć telewizora. Włączył 

się kanał sześćdziesiąt sześć.  

W blasku pioruna zobaczyłem coś na dworze. Schowałem się 

pod kocem i czekałem. Zacząłem słyszeć jakieś głosy. 



- Halo? – zapytałem cichym i drżącym głosem licząc na odpowiedź . 

- Sześćdziesiąt sześć - odpowiedział tajemniczy głos. 

- Kogo słyszę? - zapytałem. 

  Nikt nie odpowiedział. Byłem sparaliżowany ze strachu. Nie 

wiedziałem, co się dzieje. Zdjąłem z siebie koc i znalazłem się w in-

nym miejscu. Była to szkoła i moja ławka, w której siedzę podczas 

lekcji. Nigdy jeszcze nie byłem w szkole około trzeciej w nocy. 

- Sześćdziesiąt sześć - mówił ktoś cichym głosem.  

- Co tu się dzieje!? - wykrzyknąłem ze strachem w głosie. 

 Wstałem z krzesła i wyszedłem z klasy szukając pomocy, a w 

tle powtarzał się cały czas ten sam głos. Patrzyłem po klasach, ale ni-

kogo więcej nie mogłem znaleźć. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem 

coś przebranego na czarno. Zacząłem uciekać, a to coś zaczęło mnie 

gonić. Uciekłem do łazienki i zamknąłem drzwi na klucz. Znalazłem 

jakąś żelazną rurę i czekałem aż to coś przyjdzie. Zobaczyłem, że 

otwiera zamek w drzwiach. Próbowałem uderzyć to coś rurą, ale mnie 

złapało. Zacząłem się wyrywać i ponawiałem próby uderzenia tego 

czegoś.  

 

- Mikołaj, Mikołaj - mówił ten potwór. 

- Nie! - krzyczałem.  

 

 Nagle obudziłem się w swoim łóżku. Tym potworem 

była moja mama, która mnie zaczęła budzić do szkoły. Otrząsnąłem 

się co się stało. To był najgorszy koszmar w moim życiu. Mam na-

uczkę, żeby nie oglądać horrorów. 

 

 Mikołaj Krzeptoń    

 

       

 



Okrutny Pan 

 Pewnego, pięknego kwietniowego dnia rozpoczął się czas sia-

nia pszenicy.  Nowak był już przygotowany na tegoroczne zbiory w le-

cie. Po przygotowaniu wszystkich narzędzi, nasion itp. zabrał się do 

pracy. Tadeusz Nowak miał kochającą żonę Anielę i czwórkę dzieci 

czyli Stasia, Jasia, Zofię i Antoninę. Chłopcy zawsze chętnie pomagali 

Tadeuszowi w myciu narzędzi czy przygotowywaniu nasion, a nato-

miast dziewczyny pomagały mamie w myciu naczyń lub szyciu cie-

plejszych ubrań na zimę. 

 



 Nowak musiał pracować w polu sam ze względu na zbyt mały 

wiek chłopców. Pole było zaorane już dawno temu w czym pomógł 

mu jego koń którego zawsze wynagradzał dobrze wykonaną pracę. Ta-

dek wiedział, że musi zapracować na chleb dla swojej rodziny. Pew-

nego dnia ku zdziwieniu całej rodziny przed ich drewnianą chatkę za-

jechał szlachcic. Był to niejaki Wacław Mirosławski, który ogłosił im, 

że pole ich należy od dzisiaj do niego i wszystkie zbiory z pola są jego. 

Nowak załamał się, ale przypomniał sobie o tym, że zdążył zebrać 

w tym roku całe pole, co pozwoliło w spokoju przetrwać im ten rok. 

 Przyszedł kolejny rok i kolejna wiosna. Chłop mimo pięknej 

pogody nie był już taki szczęśliwy ze względu na to jaki czeka go los. 

Wacław zabrał mu również konia, gdyż był ładny, a brakowało mu 

jeszcze jednego. Tadeusz zaczął się niepokoić o rodzinę i w nocy za-

brał malutki kawałek pola dla siebie, aby jego żona upiekła trochę 

chleba przede wszystkim dla dzieci. Dzień przed zbiorami na pole 

przyjechał Mirosławski i niestety zauważył, że brakuje mu kawałka 

pola. W ramach kary postanowił zabrać Tadeusza na tortury. Przez 

wiek i lekko już schorowany organizm, chłop nie przeżył ich. 

 Wacław wracając do swojego dworu przejeżdżał swoim wo-

zem przez most, który się zawalił razem z nim. Jako jedyny nie przeżył 

upadku i od tamtego czasu dusza jego błąka się pod mostem i nie może 

się stamtąd wydostać. 

Przemek Kamiński 



Opowiadanie 

Pewnego chłodnego wieczoru, przy blasku księżyca jak co wie-

czór szedł młody strzelec na spotkanie ze swoją ukochaną. Spacero-

wali przy dużym jeziorze, zatrzymali się przy modrzewiu, usiedli i roz-

mawiali. 

 

    



 Chłopiec chciał się dowiedzieć czegoś o Tajemniczej Dziew-

czynie, lecz ona milczała. Chciał ją zabrać do siebie, by z nim zamiesz-

kała, jednak ona nie do końca mu ufała. Opowiedziała mu jak parę lat 

temu została zdradzona przez chłopca. Była w nim bardzo zakochana, 

otworzyła się przed nim, a on zdradził ją z jej siostrą. Zabiła ją. Zabiła 

swoją siostrę. Strzelec się przestraszył. Zaczął się bać Tajemniczej Ko-

biety, chciał jak najszybciej stamtąd uciec. Powiedział dziewczynie, 

że musi już iść, ponieważ jutro z rana jedzie na polowanie z ojcem. 

Roztrzęsiony młodzieniec biegł przez ciemny las. Przed sobą zobaczył 

jasne światło. Podszedł bliżej, zobaczył swoją dziewczynę, a ta rzekła: 

- Dlaczego mnie zostawiasz? 

Strzelec w strachu skręcił w głąb lasu, biegł najszybciej, jak 

umiał. Przy końcu lasu zobaczył strumień rzeczki a przy niej duży 

głaz, na którym siedziała piękna dziewczyna. Podszedł do niej i zapy-

tał: 

- Dziewczyno czemu siedzisz w środku nocy nad tą rzeką? 

- Czekam na miłość- odrzekła. - A ty dlaczego pałętasz się po tym le-

sie? 

- Uciekam przed tajemniczą dziewczyną, byłem w niej zakochany, ale 

dowiedziałem się, że jest morderczynią, siostrę swoją zabiła! - krzyk-

nął strzelec. 

- Moja siostra tu w tym lesie? Ja nie wierzę ja nie wierzę! - 

wykrzyczała. 

- Nie rozumiem? - odpowiedział zaciekawiony chłopiec. 



- Jestem duszą. Mnie zabiła! Tylko pocałunek prawdziwej miłości 

może mnie wskrzesić, lecz mój wybranek, którego kocham już nie pa-

mięta o swej dziewczynie - smutna odpowiedziała. 

- Jakże mi przykro, czy mogę jakoś pomóc? - zdruzgotany tą historią 

strzelec rzekł do blondwłosej dziewczyny. 

- Pokochaj! - odpowiedziała.  

 

 

 



   Dusza siostry złapała chłopca za rękę, opowiedziała o wszystkim. 

Spacerowali po łące za lasem do rana. Obiecali sobie, że codziennie 

w nocy będą się spotykać nad tym strumyczkiem. Jak obiecali, tak 

spełniali. Po miesiącu spotykania się bardzo się do siebie przywiązali. 

Leżeli na łące i patrzyli w swe oczy. 

- O Pani droga! Czy mnie Pani kocha?- zapytał chłopiec. 

-Ja kocham - odpowiedziała. 

Młodzieniec pocałował dziewczynę, a po chwili nastał blask. 

Dziewczyna upadła i zmieniła się w jeszcze piękniejszą kobietę. Chło-

piec powiedział, że weźmie ją do siebie, lecz gdy szli w kierunku domu 

chłopca, napotkali tą Tajemniczą Dziewczynę. Gdy zobaczyła swego 

ukochanego trzymającego za rękę jej siostrę, zezłościła się. Z wielkiej 

torby, którą nosiła na ramieniu wyjęła nóż, który rzuciła w chłopca 

trafiając w samo serce. A siostrę utopiła w rzeczce, nad którą się spo-

tykali. 

   Dusze zakochanych nigdy się już nie spotkają, przez zaklęcie rzu-

cone przez Tajemniczą Dziewczynę, a ona czeka na swego wybranka 

pod modrzewiem. 

 

  Izabela Stęchła  

  

 

 

 



Opowiadanie 

 

Pewnego dnia Kuba rano wstał i zapytał się taty, czy po szkole 

pojadą na ryby.  Tato się zgodził. Chłopiec w szkole chwalił się kole-

gom, że po szkole pojedzie z tatą na ryby nad jezioro. Jeden z kolegów 

Kuby opowiedział mu, że słyszał od rodziców, że nad tym jeziorem 

straszy. 

  Po powrocie ze szkoły Kuba usiadł do stołu wraz ze swoimi 

rodzicami, ale nie mógł przestać myśleć o tym, co usłyszał od kolegi. 

Po zakończonym obiedzie tato powiedział do syna, aby poszedł się 

spakować i wyjeżdżamy na ryby. Przestraszony Kuba, okłamał tatę, że 

boli go głowa i że pojadą innym razem. Następnego dnia Kuba i Mi-

chał wpadli na pomysł, że wieczorem pójdą nad jezioro sprawdzić, czy 

na pewno tam straszy.  

Nadszedł wieczór Kuba z Michałem wzięli namiot, śpiwory, 

jedzenie i poszli nad jezioro, nic nie mówiąc rodzicom. Po dotarciu na 

miejsce rozłożyli namioty i rozpalili ognisko. Zaczęli sobie opowiadać 

historie o duchach, dopóki nie usłyszeli jakichś dziwnych kroków zbli-

żających się w ich stronę. Przestraszeni schowali się do namiotów i na-

kryli się śpiworami. Kiedy tak sobie siedzieli, pomyśleli, że jednak za-

dzwonią do rodziców, żeby po nich przyjechali.  

Po przyjeździe rodziców na miejsce chłopcy opowiedzieli im 

o wszystkim, a oni zaczęli się śmiać. Kuba z  Michałem zastanawiali 

się dlaczego im nie wierzą.  



Następnego dnia w szkole opowiadali sobie nawzajem, co wy-

myślili. Po szkole poszli do rodziców i powiedzieli, że jest weekend 

i spytali, czy pojedziemy pod namioty nad jezioro. Rodzice Kuby i Mi-

chała się zgodzili. Następnego dnia wszyscy się spakowali i wyjechali. 

Spotkali się na miejscu. Rodzice Kuby i Michała rozmawiali ze sobą 

i rozpakowywali wszystko, a oni poszli się bawić i myśleli, jak ten 

duch będzie wyglądał. Obaj byli przestraszeni, że ten duch może do 

nich przyjść, ale chcieli udowodnić rodzicom, że nie kłamią.  

Zbliżał się wieczór, wszyscy siedzieli przy ognisku, kiedy na-

gle zjawił się duch. 

Rodzice Kuby i Mi-

chała byli przerażeni 

ze strachu, a chłopcy 

uciekli do namiotu. 

Michał zaczął się mo-

dlić ze strachu. Kiedy 

nagle rozsunął się za-

mek od namiotu, Mi-

chał szybko przytulił 

Kubę i prosili, aby ich 

nie zabijał. Duch za-

czął się śmiać i po-

wiedział, że ich nie 

zabije. Jak wszyscy 



już ochłonęli on powiedział, że nazywa się Franek i zaczął opowiadać 

im skąd tu się wziął i dlaczego nie jest w niebie tylko krąży po ziemi.  

Okazało się, że za życia był niedobry i nie lubił dzieci, więc 

teraz musi spełnić dobry uczynek, żeby dostać się do nieba. Chłopcom 

zrobiło się żal tego ducha, więc powiedzieli, że się z nim zaprzyjaźnią. 

Franek bardzo się ucieszył. Kiedy Michał z Kubą musieli już wracać 

zapytali rodziców, czy po szkole będą mogli przychodzić do Franka. 

Na początku rodzice się nie zgodzili, ale po chwili namysłu powie-

dzieli, że będą mogli.  

Kilka dni później chłopcy przyszli nad jezioro do Franka i ra-

zem z nim rozmawiali, bawili się i śmiali. Nagle z nieba błysnęło nie-

bieskie światło i duch zniknął. Wtedy chłopcy wrócili do domu i za-

stanawiali się, co się stało, że Franek zniknął. Na drugi dzień poszli 

sprawdzić, czy na pewno go tam nie ma. Kiedy doszli na miejsce zo-

baczyli, że Franek na nich czeka. Chłopcy się zdziwili i zapytali dla-

czego wczoraj tak nagle zniknął. Duch odpowiedział, że udało mu się 

dostać do nieba. Był bardzo szczęśliwy. Chłopcy byli trochę smutni, 

bo fajnie się z nim spędzało czas. 

 Wieczorem Michał przyszedł spać do Kuby, siedzieli razem 

w salonie i wspominali dzień, w którym zobaczyli pierwszy raz Fraka 

i się go bali. 

 

Julia Mazur  

 



Opowiadanie 

 

  Zaczęło się tak. W dużym domu ze stajnią w dolnej części lasu 

mieszkali myśliwa Dalia i pasterz Adam. 

Dalia była nieśmiała i uparta, ale nikt nic nie wiedział o niej, 

oprócz Adama, który był cierpliwy. Byli oni małżeństwem. Czasami 

w nocy było słychać piękny śpiew, ale nikt jeszcze z tej dwójki nie 

miała odwagi pójść w te zakątki lasu, ale chcieli poznać tajemnicę. 

  Pewnego dnia w tamte zakątki poszedł Adam w nocy, aby po-

znać tą osobę, która śpiewa. Kiedy Adam zaganiał barany, usłyszał 

piękny śpiew. W tym samym czasie Dalia poszła polować do tego sa-

mego zakątka lasu. Adam rozmawiał z Dalią, ale nie chciała nic mó-

wić. Adam był podekscytowany, w czasie drogi recytował powitanie. 

W tym czasie Dalia poszła po sarnę. 

Dalia była tak uparta, że chciała upolować tylko ją . Miała przy 

sobie łuk i dwie strzały. Dalia mogła strzelić w głowę sarny, ale sarna 

zobaczyła ją i się spłoszyła. Kiedy Adam przybył do miejsca, wtedy 

nastał poranek, w którym najbliżej słychać śpiew. Adam zobaczył 

dwóch ludzi i jakąś szarą latającą chmurę. Schował się w krzaku i do-

kładnie zobaczył dwóch mężczyzn i ducha dziewczynki. Adam był 

przestraszony, ale miał bardzo dobry słuch. Podsłuchał to, co powie-

dzieli. Ich rozmowa brzmiała tak: 

- Prosicie mnie o zaśpiewanie wam jeszcze raz?- zapytał duch. 

-Tak- odpowiedzieli. 



 

-Zaśpiewam wam ostatni raz, ale będziecie musieli mnie uwolnić. 

-Dobra-zgodzili się. 

Wtedy ona zaśpiewała i poprowadziła ich poza las do cmenta-

rza. Nastało południe i chmury pojawiły się nad cmentarzem. Po wej-

ściu od cmentarza widać było grób, w którym zakopano dziewczynkę. 

Adam poszedł za nimi i schował się na lewym filarze wejścia do cmen-

tarza. W tym samym czasie Dalia goniła sarnę. Aż wtedy sarna się za-

trzymała się przed Adamem. Dalia naciągnęła łuk i strzeliła w głowę 

sarny, ale przeszła strzała przez sarnę i trafiła Adama w głowę i przez 

to zginął. Po tym strzale duch sarny zniknął.  



W tym samym czasie ci dwaj panowie, którzy  byli księżmi ale 

nie chcieli tego przyznać, aby nie stracili dziewczyny i jej śpiewu, upa-

dli na ziemię.  

To Ona rzuciła klątwę na tych, co są w pobliżu tego cmentarza. 

Dwaj mężczyźni i Diana zginęli przez klątwę, która zabijała wszyst-

kich w pobliżu cmentarza. Zostali pogrzebani, wszyscy oprócz ducha 

sarny, ducha dziewczynki i Adama, który dostał strzałą w głowę i 

strzała przyczepiła się do filaru z ciałem, przez to ciało Adama nie zo-

stało pogrzebane. 

 Wszystko zakończyło się nieszczęśliwie. Pouczeniem jest: Nie 

idź samemu bez osoby bliskiej tobie. 

Mariusz Siuśta 



Zakochani 

 

         Od jakiegoś czasu dwoje młodych zakochanych w sobie ludzi 

spotykało się potajemnie w lesie niedaleko miasteczka, w którym 

mieszkali. Lecz ich rodzice już od pięciu lat się sprzeczali o ziemię. 

Mówiąc: Wy macie za dużo ziemi.-mówiła rodzicom chłopaka, który 

był oficerem wojska polskiego. Na to rodzina zwykłej wiejskiej dziew-

czyny odpowiadała - Nie! My mamy za mało! Lecz młodym to nie 

przeszkadzało.  

          Pewnego wieczoru chłopak powiedział dziewczynie, aby spo-

tkali się za dwie godziny o zachodzie słońca około godz. 20.30. Dziew-

czyna idąc do niego zastanawiała się, po co ją tak wcześnie woła do 

lasu. Ponieważ zawsze spotykali się około godz. 23.30.  

Gdy się spotkali on zasłonił jej oczy i zaprowadził ją nad je-

zioro. Było to najpiękniejsze miejsce jakie znał. Odsłoniwszy jej oczy 

dziewczyna mało co nie pękła z zachwytu. Ponieważ słońce chyliło się 

już ku zachodowi, lecz jeszcze było nad jeziorem. 

Chłopak widząc, że teraz jest dobry moment  aby się oświad-

czyć, podszedł i klęknął mówiąc „Czy wyjdziesz za mnie?”. Dziew-

czyna lekko z ale szczęśliwa jak nigdy dotąd odpowiedziała „Tak, tak 

oczywiście, że tak”. On założył jej pierścionek i podniósł ją do góry. 

Wtedy zaczął krzyczeć ,, zgodziła się zgodziła” i podskakiwać z rado-

ści. Ona też była bardzo zadowolona z tego powodu. Lecz oboje wie-

dzieli, że rodzicom się to wcale nie spodoba. Więc młodzi narzeczeni  



ustalili, że nic o tym zdarzeniu nie powiedzą rodzicom. Ona będzie 

zdejmować pierścionek i zakładać go zawsze, gdy tylko się spotkają 

z młodym oficerem wojaka polskiego.  

  

Spotykali się tak przez około 3 miesiące. Aż pewnego dnia 

młoda, a zarazem piękna dziewczyna, zapytała chłopaka czy nie mo-

gliby się ujawnić? Chłopak na to – wiesz przecież, że nasi rodzice na-

dal się sprzeczają. Prawda – odparła dziewczyna, ale wiem też, że moi 

rodzice chcą oddać 12 metrów ziemi, aby wydać mnie za mąż. Mam 



takie wrażenie, że zauważyli, że jestem weselsza niż zwykle. – Powie-

działa przytłumionym głosem. Moi też chyba zauważyli, że się zmie-

niłem. I też chcą mnie ożenić. – Odparł chłopak. To co teraz zrobimy? 

– Zapytała dziewczyna. Coś wymyślimy – powiedział chłopak. 

 Postanowili, że potajemnie wezmą ślub, a potem wyjadą gdzieś 

daleko stąd. Ustalili, że ubiorą się w najlepsze stroje i spotkają się za 

około dwie godziny. 

 Kiedy biegli na spotkanie niespodziewanie rozległy się strzały. 

Myśliwi zastrzelili chłopaka i dziewczynę, myśląc, że to sarny. Nie-

stety, kiedy się zbliżyli i zobaczyli, że to ludzie - było już za późno na 

ratunek. Oboje już nie żyli.  

                                                                                   Zuzanna Dyjor 

 

 

 

 

 



 

Ty też możesz napisać opowiadanie.  

ODKRYJ SWÓJ UŚPIONY TALENT! 

Jeśli napiszesz opowiadanie na dowolny temat i wyślesz je do nas na 

adres gazetkapegaz@gmail.com, wydrukujemy je w naszej gazetce. 
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Czas spędzony w domu może sprzyjać 

rozwijaniu talentów 

 

Spróbuj. Zacznij np.: 

1. układać jak największe puzzle, takie na 3 tysiące lub 

więcej elementów 

2. pisać wiersze i opowiadania 

3. rysować lub malować farbami 

4. robić origami (chińska sztuka składania papieru) 



5. piec ciasta 

6. robić swetry na drutach lub szydełku 

7. tańczyć 

8. założyć bloga 

9. zrobić pizzę 

10.  odbijać piłkę, tak aby nie spadla 

11.  robić szpagat 

12.  rysować komiksy 

13.  rysować mangę 

14.  śpiewać 

15.  grać na jakimś instru-

mencie np. na gitarze 

16.  robić zdjęcia 

17.  robić fryzury wszyst-

kim domownikom 

18.  lepić z masy solnej, 

modeliny 

19.  majsterkować 

20.  naprawić coś zepsutego. 



Nasi uczniowie w maseczkach 

ochronnych 

Poznajecie wszystkich? 
 

 
 

 

 

 



 



 





 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

Kolejny numer już wkrótce   


