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,,Chrzest Polski" 

 Działo się to w 966 roku. To był niby zwykły dzień , a jednak to miał być ten dzień.   
Mieszko I wstał i poprosił służącego o podanie wody. Władca ubrał się zjadł śniadanie i 
poszedł do miasta. W mieście kupił nowe szaty, eleganckie buty i jedzenie.  Gdy wrócił, 
jego wierny służący Krzysztof spytał: 
 -Czy wszystko dobrze?  
-Wszystko jest w porządku, odpowiedział Mieszko. 
-Co to za okazja królu? Przecież to niecodzienne zachowanie.   
-Dziś przecież jest chrzest Krzysztofie.  
 -Czy mógłbym pomóc ci w czymś ?  
 -Nie musisz. Dziś ja będę samodzielny. Weź dziś sobie urlop.   
- Dziękuję panie. 
       Służący pojechał do karczmy. Mieszko był pewny, że da radę, przygotowywał  
przemowę. Lecz służący martwił się o niego. Pojechał do Zamku. Jednak tam Księcia nie 
spotkał. Zapytał więc straż. Powiedzieli, że pojechał do katedry. Więc sługa zawołał  
najbliższy powóz. Wsiadł do niego i powiedział: Jedź pędem do katedry. Dogonili księcia , 
który potrzebował pomocy, ponieważ jego powóz się zepsuł. Książę wsiadł do powozu  
służącego i pojechali do katedry. Dotarli w samą porę. Mieszko podziękował Krzysztofowi 
za to, że mu pomógł. Mieszko ogłosił przemowę. Wszyscy się cieszyli, że  Polska przyjęła 
chrzest. Odbyła się uczta. Wszyscy świetnie się bawili. Następnego dnia  Mieszko I miał 
wziąć ślub Dobrawą, więc Mieszko był szczęśliwy. Wyprawił przyjęcie . Dobrawa została  
królową Polski. Wszyscy się radowali i obdarowywali prezentami Mieszka i Dobrawę  
i tańczyli do białego rana. Książę wstał i ubrał się. Kazał sługom  kupić żywność. Sam 
Mieszko przeprowadził trening rycerzy. Powiedział jej, że chce mieć dzieci. Dobrawa  
urodziła ich syna -Bolesława Chrobrego w 967 roku. Potem urodziło się jeszcze jedno 
dziecko Siemosławę.   
 

        Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 
 
 
 
 

Krzysztof P. kl. 5b  



 

 

Rok szkolny 2015/2016 Wydanie nr 9 — maj Strona 2 

Ciekawe dni : 
 
1 maja – Święto Pracy, rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej  
2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą  
3 maja –Dzień bez Komputera, Święto Konstytucji  
4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, 
Dzień Garncarza, Dzień Piekarza  
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Czerwonego Krzyża  
9 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Unii Europejskiej  
10 maja – Światowy Dzień Przytulania  
11 maja- Dzień bez Śmiecenia 
14 maja – Dzień Farmaceuty 
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień bez 
Samochodu  
16 maja – Dzień Straży Granicznej  
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji  
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów  
19 maja – Dzień Mycia Samochodów 
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu  
22 maja – Dzień Praw Zwierząt 
24 maja – Europejski Dzień Parków Narodowych 
25 maja – Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika 
27 maja –  Dzień Biżuterii  
29 maja – Dzień Działacza Kultury 
31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu.  

 

Przysłowia : 
 

 Chłodny maj, dobry urodzaj. 
 Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj. 
 Deszcz majowy, chleb gotowy. 
 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 
 Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu  
         i zbożu w urodzie. 
 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 

Skąd się wzięła nazwa miesiąca: 
 
Maj - od imienia rzymskiej bogini Mai  
pochodzi nazwa maj. 

Czy wiesz że... 
 
… Brokuły mają więcej witaminy C niż  
pomarańcze 
 
… Ludzie posiadający duży "Duży Palec"  
u stóp są błyskotliwi, twórczy, kreatywni oraz 
posiadają wiele ciekawych pomysłów 
 
…Z myślą o osobach zapatrzonych  
w smartfony w Augsburgu w Bawarii  
zainstalowano sygnalizację świetlną  
w chodniku 
 
... Dwie brazylijskie agencje marketingowe - 
Posterscope i NBS - zaprojektowały billboard, 
który wabi i uśmierca roznoszące wirus Zika 
komary egipskie (Aedesaegypti) 
 
... W ramach projektu relaksowania zespołu 
szanghajska firma zajmująca się marketin-
giem internetowym pozwala pracownikom 
zabierać ze sobą do biura zwierzęta 
 
... Elfdalski, język pochodzący od staronor-
dyckiego i datujący się jeszcze na erę wikin-
gów, ma być jedynym językiem, w jakim  
będzie mówić personel pewnego przedszkola 
z Älvdalen w środkowej Szwecji 

 

Piotrek O. 
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my 

to opiszemy.  
 

 Dnia 22 kwietnia 2016 do naszej szkoły przyje-
chała Staż Graniczna. Dwaj strażnicy odbyli z nami 
godzinową rozmowę na temat jak wyglądała kiedyś 
straż graniczna , opowiadali o swojej pracy , opisywali 
swój znak , rozdawali zgłoszenia , pokazywali rzeczy 
takie jak: kombinezony, lornetki, światełka , telefony , 
kajdanki , lizaki i hełmy. Panowie opowiedzieli nam  
o swoich przygodach. Pokazali  swój samochód, a na 
slajdach zobaczyliśmy inne pojazdy. Mówili nam  
również o swoim umundurowaniu. Funkcjonariusze 
Straży Granicznej noszą umundurowanie typu  
wojskowego, według wzorów używanych w Siłach 
Zbrojnych RP. Zależnie od jednostki organizacyjnej 
funkcjonariusze noszą ubiory wz. Wojsk Lądowych, 
wz. Sił Powietrznych i wz. Marynarki Wojennej. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Apel z okazji Święta Konstytucji 

 
 Dnia 4 maja odbył się w naszej szkole apel         
z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Wszyscy 
uczniowie przyszli ubrani w stroje galowe, a na ich 
piersiach widniały przepiękne biało-czerwone kotylio-
ny. Po odśpiewaniu hymnu narodowego klasa 4A za-
prezentowała bardzo ładne przedstawienie, które jak co 
roku przypominało nam historię uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Nie obeszło się też bez pięknych wierszy, 
piosenek, a nawet konkursu historycznego przeprowa-
dzonego przez panią Dyrektor-Jolantę Ślemp. Serdecz-
nie dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy  prze-
nieśli nas w tamte czasy.  
 
                                                                                                                           
Piotrek O. kl. 5B 

                                                                                                  

Spotkanie ze Strażą Graniczną MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LI-
TERACKO- PLASTYCZNY  
„ Chrzest Polski. Przez wrota historii ku 
Bogu i człowiekowi” 

 
 Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w międzyszkolnym konkursie lite-
rackim, którego organizatorem była Publiczna Katolicka Szkoła Pod-
stawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  
w Opolu. 
Celem konkursu było: 
- uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski, 
-budowanie przywiązania do wartości, jaką jest patriotyzm, 
-kształtowanie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturowej, 
- poszerzenie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa  
polskiego, 
-wspieranie kreatywności uczniów. 
Uczennica klasy 5b – Julia Kurenda z klasy 5b- zajęła III miejsce  w 
kategorii szkół podstawowych. 
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w piątek (22.04) 
podczas uroczystości obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski  
w Opolskiej Katedrze, organizowanych przez Szkoły Katolickie  
w Opolu 
 

Gratulujemy !!! 
 M.Zaraś 

 
 

Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny  
,,Ratujcie nas!” 

 
 Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. Jego celem było pobudzenie u 
dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej prowadzącej do przyjaz-
nego odnoszenia się do natury oraz własnego ciała i umysłu, 
popularyzacja zagadnień ekologicznych, propagowanie wśród  
dzieci działań zmierzających do ochrony środowiska, rozwijanie  
umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi,  
popularyzowanie piękna języka ojczystego. Tematem pracy  
literackiej był komiks ,,Ratujcie nas!”. Uczennica klasy 4a-  
Zuzanna Smerd zajęła III miejsce. 

 
Gratulujemy! 
Opr. M.Zaraś 
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,,Przygoda Dobromira” 
 
        Dawno temu w czasach średniowiecza w małej wsi pod 
Gnieznem żył sobie chłopiec  o imieniu Dobromir. Był  
ciekawym wszystkiego chłopcem, a że w jego wsi nic ciekawe-
go oprócz zwykłych codziennych czynności się nie działo,  
wypatrywał przy drodze czegoś ciekawego.  
        
 Pewnego ranka, a było to 14 kwietnia 966 roku w Wielką 
Sobotę, siedząc przy drodze pod drzewem, Dobromir zauważył 
długi orszak książęcy, na czele którego jechali rycerze na  
pięknych koniach. Chłopiec aż podskoczył z radości i nieśmiało  
zapytał jednego z rycerzy dokąd jadą. Rycerz zatrzymał się na 
chwilę i odpowiedział, że orszak z księciem Mieszkiem I jedzie 
do Ostrowa Lednickiego na bardzo ważną uroczystość.  
Dobromir nieśmiało zapytał, czy mógłby pojechać z nimi, a gdy 
rycerz zgodził się, chłopiec poczuł się najszczęśliwszym  
dzieckiem na świecie.  
       Gdy orszak książęcy dotarł do miasta, Dobromir zobaczył 
tłumy ludzi witających księcia. Wszyscy dotarli przed wejście 
do katedry, a po otworzeniu się drzwi rozpoczęto „ceremonie 
wstępne”. Podczas nich Mieszko I wyrzekł się pogańskich  
wierzeń, Szatana i zła. Następnie chór księży odśpiewał litanie. 
Potem ceremonia przeniosła się do wnętrza kościoła. Mieszko 
złożył wyznanie wiary i odmówił modlitwę ,,Ojcze nasz”.  
Później przeszedł do znajdującej się w pobliżu katedry  
chrzcielnicy. 
         Tu odmówiono modlitwę. Potem biskup dokonał  
poświęcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu. Książę 
Mieszko I zdjął szaty i wszedł do sadzawki. Zanurzył się on 
trzykrotnie w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim formułkę 
chrzcielną. Następnie namaścił księcia olejem i położył na niego 
ręce w celu udzielenia mu darów Ducha Świętego. W ten sposób 
dokonała się ceremonia chrztu w obrządku rzymskim. 
           Dobromir obserwował wszystko w ogromnym skupieniu, 
gdyż czuł, że dzieje się właśnie coś bardzo ważnego. Tak bardzo 
chciał wrócić już do domu i o wszystkim opowiedzieć rodzicom, 
ale rycerz powiedział, że teraz Mieszko zaprasza wszystkich na 
ucztę i chłopiec, nie zastanawiając się długo z ogromną radością 
udał się z wszystkimi zaproszonymi na ucztę. Tyle jedzenia  
i picia jeszcze nigdy w życiu nie widział. Nie wiedział czego ma 
najpierw spróbować, wszystko wyglądało wspaniale, a on był 
taki głodny.  
           Wieczorem, najedzony i zmęczony chłopiec poprosił  
rycerza, by ten odwiózł go do domu. Podróż zajęła im tylko 
chwilę, a Dobromir był bardzo wdzięczny rycerzowi, że  
pozwolił mu uczestniczyć w czymś tak doniosłym. Po powrocie 
do domu opowiedział rodzicom co zobaczył, ale nikt nie chciał 
mu uwierzyć i kazali mu położyć się już spać, bo było późno. 
            Dopiero po wielu latach kolejne pokolenia rodziny  
Dobromira zdały sobie sprawę, że ten mały chłopiec był  
świadkiem najważniejszego wydarzenia w dziejach polskiego 
chrześcijaństwa, w chrzcie Polski. 

 W X w na ziemiach polskich żyło wiele słowiańskich  
plemion. Ja  Miczysław I byłem władcą jednego  
z nich-Dziadoszan. Byliśmy plemieniem pogańskim,  
wierzyliśmy w czary, magię. Pewnego dnia usłyszałem  
o władcy plemienia Polan-Mieszku I, który dążył do  
zjednoczenia plemion polskich. Nie byłem zadowolony  
z tego powodu, ale postanowiłem przyłączyć się dla dobra 
Polski do Mieszka I. Władca ten miał siedem żon, które  
postanowił odprawić, ponieważ w religii chrześcijańskiej 
mógł posiadać tylko jedną żonę. W 965 roku Mieszko I 
wziął ślub z księżniczka czeską Dobrawą. Był on przypie-
czętowaniem porozumienia z Bolesławem, władcą Czech.  
         Pewnego wiosennego dnia 966 roku przez moje ziemie 
przechodził orszak, który został zatrzymany przez moich 
żołnierzy. Okazało się jednak, że jest to orszak z Mieszkiem 
I zmierzający do stolicy biskupiej w celu przyjęcia chrztu. 
Pozwolono mi jako władcy jednego z plemion polskich  
dołączyć do orszaku i jednocześnie zostać naocznym  
świadkiem tego wielkiego wydarzenia orszaku towarzyszyła 
nam rodzina Mieszka I. W podróży słuchał nauk na temat 
podstawowych zasad chrześcijaństwa. Po dotarciu do stolicy 
biskupiej wzięliśmy udział w mszy świętej.  
 
        Chrzest odbył się 14 kwietnia 966 roku w pięknym  
kościele. Była to uroczystość podniosła i wspaniała.   
Wczesnym rankiem zjawił się Mieszko u drzwi katedry.  
Kiedy otwarto drzwi w korytarzu kościoła rozpoczęły się 
„ceremonie wstępne”, podczas których przyszli chrześcijanie 
wyrzekali się szatana i wierzeń pogańskich. Później chór 
księży rozpoczynał śpiew litanii, po czym  ceremonia  
przeniosła się do wnętrza świątyni. W kościele Mieszko  
złożył wyznanie wiary i odmówił modlitwę”: „Ojcze nasz”.  
Następnie w uroczystym pochodzie ze śpiewem na ustach 
przeszedł  do chrzcielnicy. Było to osobne pomieszczenie 
znajdujące się niedaleko katedry i przeznaczone specjalnie  
do udzielania chrztu.  W środku był basen wypełniony wodą 
nazywany w liturgii „piscina”, czyli sadzawka.  
         Po odmówieniu modlitwy biskup poświęcił wodę  
i przystąpiono do najważniejszego punktu ceremonii, czyli 
udzielenia chrztu. Mieszko musiał  zanurzyć się trzy razy  
w wodzie, a biskup odmówił nad nim tekst: „Ja cię chrzczę  
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Następnie biskup 
namaścił ramiona Mieszka olejem, po czym nakreślił na  
czole księcia znak krzyża specjalnym olejem zwanym 
„chryzmą” i nakładając na niego ręce udzielił mu darów  
Ducha Świętego. Chrzest miał dla państwa Mieszka doniosłe 
i wielostronne znaczenie.              
         Cieszę się że byłem świadkiem tego cudownego  
wydarzenia.  
 
 

Maciej T. kl. 5b  
 
 

Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  
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Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  

,, Przemyślenia pupila księcia” 
 

 Mój pan od pewnego czasu jest bardzo niespokojny i zamyślony. Cały 
czas spaceruje nerwowo po zamku i ogląda obrazy pięknej Dobrawy. Chyba 
już wiem, co może się wydarzyć. 13 kwietnia nie miał nawet czasu wyjść ze 
mną na spacer. Zamek często odwiedza ciemnowłosa kobieta, jest nawet miła, 
ale za dużo czasu spędza z moim panem. Postanowiłem ją śledzić  
i dowiedzieć się po co to całe zamieszanie. Dobrawa poszła do małej sali,  
w której wraz z moim właścicielem przez półtorej godziny oglądali potężnie 
uszyte suknie balowe. Wybrali taką szaro- błękitną , która jak dla mnie była 
zbyt ponura. Do końca dnia tylko oceniali różne rzeczy, np. dywany.  
     Dnia14 kwietnia 995 roku, gdy wstałem, nie dostrzegłem mojego pana. 
Przeszedłem cały zamek, wszystkie komnaty i nic. W mojej misce była  
gotowana na parze przepiórka, ale teraz nie miałem czasu na jedzenie.  
Usłyszałem dźwięk trąbek i jakieś okrzyki w ludzkim języku. Właśnie w tej 
chwili coś mnie oświeciło. Dzisiaj jest ślub mojego pana i Dobrawy. Mieszko 
pierwszy ożenił się po to, by między innymi otrzymać chrzest dla Polski. To 
dlatego to całe zamieszanie. Postanowiłem, że wyjdę na zewnątrz, by się te-
mu przyjrzeć. Jednak drzwiczki dla psów były pozamykane. Pozostało mi 
tylko okno. Naprężyłem mięśnie i wskoczyłem na parapet. Było tak wysoko, 
że gdyby nie traktor z sianem, to na pewno połamałbym sobie łapy. Biegłem  
w stronę hałasu. Nagle zatrzymał mnie rycerz i rzekł coś z czego zrozumia-
łem tylko ,,nie” i ,,piesku”. Zrozumiałem, że teraz najlepiej tylko przyglądać 
się temu  z bezpiecznej odległości.  
     Chrzest był bardzo ciekawy, chociaż prawie nic z niego nie zrozumiałem. 
Od dziś tereny mojego pana będą musiały zrezygnować z pogaństwa i przejść 
się na chrześcijaństwo. Jeszcze tego dnia Mieszko pierwszy postawił pierw-
szy krzyż. Wybudowano wiele kościołów, jednym z nich jest zamek Dob-
czycki, który przetrwał do dziś. 
 

,,Wspomnienia giermka” 
 

 Chrzest Polski – jedna z najważniejszych uroczystości w Polsce.  
Pewnie historycy kłócić się będą gdzie się to odbyło, ale ja tam byłam i wiem, 
że to było  w kościele  w Gnieźnie. Wszyscy z Polski zgromadzili się  
w Gnieźnie, w kościele. Wojowie stali obok bram do grodu. Panowie ładnie 
ubrani. Panie wystrojone po uszy. Mieszko I ubrany w szatę książęcą,  
otoczony drużyną wojów, szedł godnie do chrztu. Chrzest miał się odbyć 
oczywiście w kościele. 
 Kapłan z poważną miną stał przed ołtarzem patrząc, kto przyszedł. Jak 
wszyscy się zgromadzili i usiedli, kapłan lekko uniósł  ręce do góry dając 
nam znak, że mamy wstać. Wszyscy wstali, tylko jakaś kobieta chrząknęła. 
Nagle  
z drzwi  kościoła wyłonił się Mieszko I. Chórek podśpiewywał i jak książę 
uklęknął przed ołtarzem, a potem stanął, chórek zamilkł. Kapłan w trakcie 
chrztu lekko uśmiechał się wiedząc , że musi mieć poważną minę. Wydawało 
mi się, tak jak chyba też innym , że  poważny kapłan zaraz wybuchnie  
śmiechem. Jednak przestał się uśmiechać i zrobił bardzo poważną minę,  
chyba za bardzo poważną. Mieszko przyjął z miłością chrzest wiedząc, iż to 
bardzo ważna chwila dla całej Polski. Po chrzcie książę Mieszko I zszedł 
z prezbiterium i przechodząc koło mnie uśmiechnął się lekko. Chórek śpie-
wał. 
 Jak Mieszko I opuścił kościół, kapłan odwrócił się i wychodząc  z kościoła 
dał nam znak, że możemy w spokoju go opuścić. Wyszłam ostatnia z dumą, 
że moja Ojczyzna właśnie otrzymała chrzest. Jeszcze przed wyjściem  
obejrzałam kościół. Moim zdaniem  wyglądał cudownie w blasku  

,,Mój niezwykły sen" 
 
     Dzisiejszej nocy miałem niesamowity 
sen... Śnił mi się prastary gród, siedziałem 
przy ognisku w towarzystwie Mieszka I  
i jego przyjaciół. Opowiadał nam historię, jak 
to on i jego dwór, a później cały kraj przyjął 
chrzest z rąk Czechów. A było to tak... 
     Władca Polan - Mieszko I- coraz bardziej 
obawiał się podbojów swojego państwa  
pogańskiego przez kraje, które atakowały 
pod pretekstem krzewienia chrześcijaństwa. 
Najbardziej prawdopodobne zdawały się ata-
ki ze strony Cesarstwa Niemieckiego.Długo 
szukał sojuszników. Sprzymierzeńca znalazł 
w Czechach. Król Czech - Bolesław I  
Srogi- zaproponował Mieszkowi  
sojusz- przymierze, które miało zostać  
przypieczętowane zaślubinami Mieszka  
z czeską księżniczką Dobrawą. Córka  
Bolesława postawiła jednak warunek- poślu-
bi Mieszka tylko wówczas, gdy ten  
porzuci swe pogańskie przyzwyczajenia    
i poglądy oraz przyjmie jej chrześcijańską 
wiarę. Mieszko przystał na to, dopatrując się                
w chrzcie umocnienia swej pozycji oraz  
zespolenia swego pogańskiego kraju. Tak 
więc krótko po zaślubinach, w roku 966 
Mieszko wraz ze swym dworem przyjął 
chrzest. Miało to miejsce w Wielką Sobotę 
zgodnie z ówczesnym zwyczajem- w nocy 
oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie  
w Ostrowie Lednickim koło grodu  
gnieźnieńskiego, gdzie znajdował się basen 
chrzcielny. Wkrótce po tym rozpoczęło się 
nawracanie poddanych- wydarzenie to  
nazwano Chrztem Polski. 
      Przyjęcie nowej religii bardzo umocniło 
państwo Mieszka. Już w dwa lata po chrzcie 
utworzono w Poznaniu pierwsze polskie  
biskupstwo misyjne podległe bezpośrednio 
papieżowi. Biskupami zostali Jordan i Unger. 
Duchowni, którzy im podlegali  
zakładali pierwsze szkoły, co zaowocowało 
rozwojem ludu, dotychczas niepotrafiącego 
czytać ani pisać. Nastąpił ogromny rozwój 
edukacji i kultury. Budowano świątynie, co 
umożliwiło z kolei rozkwit rzemiosła i sztu-
ki. 
       Rano obudziłem z książką od historii w 
ręku. Zamiast powtórzyć materiał na klasów-
kę- zasnąłem. Senne spotkanie z Mieszkiem I 
nauczyło mnie jednak więcej niż niejedna 
książka czy lekcja. Czuję, że sprawdzian  
napiszę na piątkę! 
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Opole, 28 marca 2016 roku 
 
 

Cześć Aniu! 
 
  
Na wstępie mojego listu 
pragnę Cię serdecznie  
pozdrowić. Piszę do Ciebie, 
ponieważ chcę Ci podzię-
kować za wspaniały prezent 
urodzinowy, który sprawił 
mi wiele radości  i pozwolił 
przeżyć super przygodę 

oraz odkryć tajemnice świata i otaczającej go przyrody. 
  
 Właśnie skończyłam czytać książkę, którą dostałam od 
Ciebie na moje jedenaste urodziny pt.”Nela i tajemnice świata”. 
Jest to niezwykle interesująca i fascynująca pozycja literacka. 
Nie ma nic lepszego niż książka podróżnicza dla młodych  
czytelników napisana przez dziewczynkę w naszym wieku.  
Nela – mała reporterka, zabrała mnie w tajemniczą przygodę 
dookoła świata, którą tworzą rośliny, zwierzęta i my - ludzie.   
 
 Czytając tę książkę mogłam cieszyć się otaczającym nas 
pięknem, zagłębić się w rejony niedotknięte ręką cywilizacji.  
W ten sposób mogłam dotrzeć do tego, co jest naturalne i tak 
naprawdę niesamowite. Szczególnie zainteresowały mnie pięk-
nie ubarwione, duże ptaki z ogromnymi  i bajecznie kolorowymi 
dziobami – tukany. Odznaczają się bardzo żywym temperamen-
tem, są ciekawskie, towarzyskie, a przy tym niezwykle inteli-
gentne. Tukany zamieszkują Amerykę Południową, Antyle,  
północny Meksyk oraz Wyspy Galapagos. Chciałabym się  
podzielić z Tobą zdobytą wiedzą na temat tych egzotycznych 
ptaków, a zarazem zachęcić do przeczytania tej niezwykle cie-
kawej książki.  
 Sylwetka tukanów jest krótka i zbita, natomiast ogon jest 
u wszystkich gatunków zaokrąglony. Ptaki te mają grubą i krót-
ką szyję oraz małe skrzydła, ponieważ żyją w tropikalnych  
formacjach leśnych, gdzie pokonują krótkie dystanse między 
konarami drzew. Nogi tukanów są krótkie, ale za to bardzo  
mocne. Upierzenie tych ptaków jest czarno – żółte, nogi mają 
niebieski odcień, a ogon zakończony jest czerwonymi piórami. 
Większość powierzchni dzioba jest zielona, boki są pomarań-
czowe, a końcówka – czerwona. Pomimo swojej wielkości dziób 
tukanów na pierwszy rzut oka wydaje się ciężki, ale w rzeczywi-
stości jest bardzo, bardzo lekki! Tak naprawdę gdyby był ciężki, 
to tukan nie dałby rady go dźwignąć i nie potrafiłby też odlecieć. 
Ciekawostką jest to, iż przed snem temperatura dzioba obniża 
się o około 10 ْ C w zaledwie kilka minut. Ponadto jasne kolory 
na dziobie mogą odstraszać mniejsze ptaki, dzięki czemu tukany 
plądrują bez przeszkód ich gniazda.  

Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  

D z i ób  r ówn i e ż 
umożliwia dotarcie 
do  
najgłębszych dziupli, 
w których znajduje 
pożywienie niedo-
stępne dla innych  
ptaków. Nela obser-
wując tukany,  
zauważyła dziwny,  
zielony, długi i płaski „listek” w ich dziobach. Okazało się, 
że to język! Z relacji małej podróżniczki wynikało, że był 
niesamowity i naprawdę bardzo długi, mierzył około 15  
centymetrów. Język tukanom służy do smakowania jedze-
nia, tak jak nam! 
  
 Tukany budują gniazda w dziuplach i dziurach wy-
konanych przez inne zwierzęta,  np. dzięcioły. Pomimo im-
ponującego dzioba jaki posiadają, nie są w stanie samodziel-
nie wykonać dziupli. Te egzotyczne ptaki w ogóle nie mi-
grują, ponieważ prowadzą osiadły tryb życia i żyją w parach 
lub małych grupach złożonych z 6 – 7 osobników. Swoje 
dzioby  
wykorzystują w walkach, mających na celu ustalenie  
hierarchii obowiązującej w stadzie,   a także z łatwością  
rozłupują twarde nasiona i owoce. Dowiedziałam się  
również, że tukany są przede wszystkim owocożerne,  
czasami zdarza im się zjeść owady i małe jaszczurki. Dzięki 
diecie składającej się głównie z owoców ptaki te przyczy-
niają się do rozsiewania roślin, co pożytecznie wpływa na 
tropikalny ekosystem. 
 Samica tukana składa przeciętnie od jednego do  
czterech jaj, które są wysiadywane naprzemiennie przez 
samicę i samca. Okres wylęgu trwa około 16 dni, a po tym 
czasie na świat przychodzą małe, całkowicie nagie pisklęta. 
Swoje oczka otwierają dopiero trzy tygodnie później, a w 
gnieździe pozostają do czasu całkowitego rozwinięcia się 
dzioba i uzyskania gotowości latania. Ptaki te są bardzo 
opiekuńczymi rodzicami, ponieważ pisklętami zajmuje się 
zarówno samiec, jak i samica. 
 Na zakończenie dodam jeszcze jako ciekawostkę,  
że tukany to bardzo popularne ptaki w Ameryce Środkowej, 
a ich wizerunek jest wykorzystywany na znaczkach poczto-
wych. 
 Mam nadzieję. że udało mi się zachęcić Cię do prze-
czytania tej książki, jak również  w ciekawy sposób  
przedstawiłam Ci wygląd, zwyczaje i wymagania tukanów.  
Serdecznie zapraszam do czytania! Potem napisz mi, co  
sadzisz o tych ptakach..           

 Ściskam serdecznie 
          Julia 

 
P.S. Pozdrów ode mnie rodziców oraz Twojego brata. 
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,, Wspomnienia damy dworu” 
 

     Pewnego dnia, a dokładniej 14 kwietnia 966 
roku  Mieszko I  postanowił ochrzcić Polskę, 
aby uniknąć bezpośredniego  
uzależnienia od Cesarstwa  Niemieckiego.  
Wtedy stał się także  równy innym władcom  
europejskim. Postanowiłam to opisać jako dam 
dworu, aby potomni dobrze zapamiętali to  
wydarzenie. 
      Najpierw jednak w drugiej połowie 944 
roku, został zawarty sojusz między Bolesła-
wem  I Srogim, a pierwszym władcą  
Polan- Mieszkiem I. W celu utwierdzenia  
przymierza, w 965 roku Dobrawa  
Przemyślidka, także nazywana Dąbrówką,  
została wydana za Mieszka. Między  
małżonkami istniała różnica wyznania: ona 
była chrześcijanką, a on poganinem.  
Dobrawa cały czas namawiała Mieszka do 
chrześcijaństwa i w końcu jej się to udało.  
Książę  postanowił ochrzcić Polskę. Po przez 
chrzest Mieszko I włączył swoje państwo  
w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej.  
Marchie Rzeszy Niemieckiej, ani żaden inny 
kraj chrześcijański, nie miały odtąd prawa do 
ataku na państwo Mieszka pod jakimkolwiek 
pretekstem, ponieważ książę Polan stał się 
członkiem ogólno chrześcijańskiej wspólnoty. 
Przejawem procesu chrystianizacji ziem  
polskich była budowa kościołów. Powstały one 
w Poznaniu, Gnieźnie oraz na Ostrowie  
Lednickim. Własne kościoły posiadały  
zapewne także mniejsze grody. Klasztory  
i kościoły były ośrodkami życia intelektualnego  
i artystycznego. Duchowni znali również tajni-
ki uprawy roli, to oni nauczyli Polan używać 
nowe narzędzia oraz uprawiać ziemie, co bar-
dzo przyczyniło się do rozwoju gospodarki 
rolnej. Gdy został przyjęty chrzest, Mieszko I 
postawił krzyż w 966 roku w Poznaniu. 
       Nawracanie pogan na ziemiach polskich 
było jednak procesem długotrwałym i nie  
zakończyło się za panowania Mieszka. Po  
rozpowszechnieniu chrześcijaństwa, zaczęto 
wznosić pierwsze kościoły, w związku z czym 
pojawił się nowy rodzaj zapotrzebowania na 
malarstwo i rzeźbę sakralną. 
 
      Myślę, że ten fakt wpłynął bardzo na  
dotychczasowe życie w ówczesnej Polsce.  
 
 

,,Piękny sen” 

Obudziłam się w jakiejś starej chatce. Wyszłam na dwór zobaczyłam 
sporą gromadę ludzi z krzyżami, którzy krzyczeli :  

-Mieszko przyjmie chrzest!  

 Na początku nie wiedziałam o co chodzi, lecz potem przypomniałam 
sobie lekcję historii. Znalazłam się w 966 roku ! To było niesamowite uczucie 
być tam. Postanowiłam pójść za tą procesją.  
 
 Doszliśmy aż do Gniezna. Było tam bardzo dużo Polaków i Czechów. 
Nagle usłyszałam dzwonki takie jak przed mszą. Wszyscy uklękli. Jedna  
z tamtejszych pań wyjaśniła mi, że nadszedł biskup czeski. Mówił  
niezrozumiałym dla mnie językiem.  
 
 Nagle wywołał imię naszego władcy. Kazał mu się pochylić,   
wyciągnąć miecz i dać osobie obok. Król pochylił się, duchowny zwilżył mu 
głowę wodą święconą. Wszyscy byliśmy dumni. Następnie biskup pokropił 
nas kropidłem.  
 
 Mieszko zaprosił na ucztę Dobrawę , biskupa , króla Czech, a także 
wszystkich tam zgromadzonych. Biesiadowaliśmy bardzo długo, mieliśmy 
przystawkę , danie główne i deser . Wszystko było wyśmienite.  
 
 Żałowałam, że nie ma tu nikogo znajomego, ale na szczęście była  
Kornelia- dziewczynka w moim wieku. Razem się bawiłyśmy, zapoznała 
mnie także z Anastazją , Nikeriaszem i Bernardem. Na zabawach mijały nam 
dnie i noce.  
 
 Pewnego dnia przyjechał posłaniec i ogłosił , że Mieszko żeni się  
z Dobrawą .Wtedy skończyły się zabawy, każdy przygotowywał się do tej  
uroczystości. Razem z koleżankami szyłyśmy sobie sukienki. Według mnie, 
miałam najładniejszą ze wszystkich. 
 
  Nareszcie nadszedł ten wielki dzień wszyscy bardzo się cieszyli.  
Ja i Kornelia wstałyśmy o czwartej rano, bo z nerwów nie mogłyśmy spać. 
Ślub był dopiero o czternastej, ale my już od szóstej czekałyśmy pod 
drzwiami domu na wyjście. 
 
  I nareszcie nadeszła godzina czternasta. W kościele było bardzo dużo 
ludzi. Gdy zobaczyłam Dobrawę zmieniłam zdanie co do mojego stroju. Po 
mszy poszliśmy biesiadować przy suto zastawionym stole. Trwało to dwa dni 
i dwie noce, aż w końcu wszyscy mieli dość. Każdy miał swoją przepiękną 
sypialnię na zamku.  Ja miałam akurat z Kornelią, ponieważ zabrakło dla nas 
osobnych.  
 Po śniadaniu wrócilyśmy do domów . Postanowiłyśmy pospacerować. 
Opowiedziałam mojej przyjaciółce o tym, jak jest w XXI. Stwierdziła, że 
chciałaby zobaczyć komputery, telefony, itp. I tak spacerowałyśmy,że zapom-
niałyśmy o całym bożym świecie. Robiło się ciemniej, aż w końcu zapadł 
zmrok. Nie wiedziałyśmy, gdzie jesteśmy, było strasznie, ja usiadłam  
i zaczęłam szlochać.  
 
Myślałam, że już nigdy nikt nas nie znajdzie, gdy nagle usłyszałam dźwięk 
swojego budzika i obudziłam się. To był tylko sen !?  

Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 

dzieła.  
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Dzień Matki 
 
Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wszystkich matek. Data 
obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W 
Polsce obchodzone jest 26 maja. 
 
Skąd wzięła się tradycja Dnia Matki? 
Święto pochodzi już ze starożytnej Grecji i Rzymu. Wtedy czczono Matki
-Boginie, opiekujące się światem, zapewniające urodzaj i płodność. W 
Anglii święto matek nazywano "niedzielą u matki", było to jednak raczej 
święto religijne. Matkom składano wizytę                        w kościele. Był 
to też dzień wolny od pracy. W znanej nam formie święto wróciło do 
Anglii po  II wojnie światowej. 
 
Słowo mama w innych językach 
jęz. angielski - mom, mum, mother 
jęz. białoruski - мама 
jęz. bretoński - mamm 
jęz. bułgarski - майка 
jęz. chorwacki - majka 
jęz. czeski matka, máti, máma, maminka, mamička, mamka, mutra 
jęz. duński - mor m, moder 
 
Ciekawostki 
 
W niektórych państwach obchody Dnia Matki łączą się ze świętem Ko-
biet i przypadają  8 marca. W innych uznano, że najlepszą datą będzie 
pierwszy dzień wiosny. Ciekawy zwyczaj obowiązuje również w Tajlan-
dii, gdzie Dzień Matki jest jednocześnie dniem urodzin królowej Sirikit 
Kitiyakara i wypada 12 sierpnia. 
 Choć Dzień Matki, który znamy współcześnie ma niemal 100-letnią tra-
dycję, okazuje się, że korzenia tego święta sięgają znacznie dalej. Miesz-
kańcy starożytnej Grecji  w szczególny sposób czcili Reę, matkę wszyst-
kich bogów. Niemal w tym samym czasie w Rzymie sporą popularnością 
cieszyły się Matronalia, w czasie których oddawano cześć patronce ko-
biet zamężnych czyli Junonie. 
 Z kolei w czasach nowożytnych to Anglia była pierwszym krajem, który 
zaczął obchodzić święto mam. Tamtejsze „Mothering Sunday” najpraw-
dopodobniej wprowadzono jeszcze w XVII wieku. Do dziś Dzień Matki 
nie ma tam swojej stałej daty. 
 

 
WYJAZD DO FILHARMONII 

 
 28.04.2016 roku, klasy 4-6 wybrały się do Filharmonii Opolskiej na 
warsztaty pt. ,,Cztery pory roku trzmiela’’. Były to warsztaty ekologicz-
ne, podczas których zapoznawaliśmy się  z możliwościami wykorzysty-
wania elementów otaczającej nas natury m.in. na potrzeby tworzenia in-
strumentów muzycznych czy dzieł sztuki. Za pomocą rozmaitych technik  
plastycznych przenieśliśmy się w magiczny świat sztuki. Przygotowali-
śmy prace ilustrujące życie trzmiela, jego środowisko, w szczególności 

ilustrujące przydomowe ogródki – 
bogactwo roślin zapylanych przez 
trzmiele. Poznaliśmy, dotknęliśmy  
i zobaczyliśmy czy granie na instru-
mentach jest trudne. Na koniec  
mieliśmy okazję zobaczyć próbę 
orkiestry symfonicznej. Potem z 
uśmiechniętymi twarzami  
wróciliśmy do domu. 
 

Kasia i Julia kl.5b 

Życzenia na Dzień Matki. 
 
1. W kalendarzu Święto Matki 
z życzeniami śpieszą dziatki. 
Ja Ci mamo dziś w podzięce 
za Twe trudy daję serce 
i przepraszam za me psoty, 
za wybryki i kłopoty. 
  
2. Choć serduszko moje małe, 
Tobie dziś oddaje całe. 
byś na zawsze pamiętała 
I podziękę moją znała. 
Za to wszystko coś zrobiła, 
Za to żeś mnie urodziła, 
I że byłaś mą ostoją, 
Za to żeś jest matką moją. 
Ślę życzenia a nie kwiatki 
Oraz miłość na Dzień Matki. 
 
3. Z okazji Twego święta, Mamo 
życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności. 
Za wszystkie dla mnie trudy i starania 
składam Ci dzisiaj podziękowania. 

                                                                            
 
 

                                                                            
 

Dawid M.                                                       
  

 



 

 

POCZYTAJMY! 
Recenzja książki 

 
,,Figa tęskni za domem’’ 

 
     Książka ta opowiada o Madzi i Fidze. Wszystko 
zaczęło się od tego, że Madzia miała się  
przeprowadzić. Figa cały czas im przeszkadzała, 
więc rodzice postanowili zawieźć ją na kilka dni do 
babci. Figa i Madzia bardzo się nie cieszyły. Dziew-
czynka pożegnała się z Figą. Następnie  
poszła do swojej przyjaciółki Basi.  
     Gdy piesek był już u babci myślał, że Madzia 
zaraz przyjedzie, ale nie przyjechała. Figa była bar-
dzo smutna. Następnego dnia do babci  
przyszedł listonosz. Piesek  po cichu wymknął się 
przez otwarte drzwi. Gdy babcia zauważyła, że Figa 
uciekła, od razu zadzwoniła do taty Madzi  
i wszyscy zaczęli jej szukać. Piesek szedł bardzo 
długo. W końcu doszedł do domu, ale nie zastał tam 
Madzi, tylko obcych ludzi. Rodzice pomyśleli, że 
zadzwonią do ludzi, którzy kupili ich stary dom. Oni 
powiedzieli, że jest u nich piesek. Gdy Madzia przy-
jechała na miejsce, Figi już nie było. Piesek poszedł 
do Basi i zaszczekał. Dziewczynka  
wyjrzała przez drzwi i zobaczyła Figę. Bardzo się 
ucieszyła, że się odnalazła. Mama Basi dzwoniła do 
rodziców Madzi, ale nikt nie odbierał, bo  
zostawili komórki w domu. Po jakimś czasie  
Madzia przyjechała do Basi. Zobaczyła tam Figę.  
      Obydwie były bardzo szczęśliwe i przysięgły 
sobie, że już nigdy więcej się nie rozstaną  

ŚWIĘTO 3 MAJA 
 
Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 
maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
 
Znaczenie daty 
 
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, 
a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie 
konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm 
Wielki, który został zwołany w październiku 1788. 
 
 
Ustanowienie święta 
 
Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 
1791. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodo-
wym Litwy. 
 
 
Dzieje obchodów 
 
W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji  
3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek woj-
skowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego 
ataku w 1792. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Kon-
stytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu  
Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po  II wojnie światowej  
obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demon-
stracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały 
i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były 
często tłumione przez milicję[. Święto to zostało oficjalne zniesione 
ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w 
roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – 
świadczą o tym gazety codzienne  z tego czasu, m.in. Trybuna Ludu, 
Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981  
pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Robotniczy” z wydania 
1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majowej. Święto Naro-
dowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła 
w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w 
Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności 

prezydenta Wojcie-
cha Jaruzelskiego. 
 

 
Marta B. kl. 5b  
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                                Wiosenna moda 
 

Bardzo modne są 
kapelusze… 
 

 ...oraz sukienki  
w kwiaty. Prawda, że są ładne? 
 

   Wśród kolorów 
dominuje róż i czerwień… 
 
 

 Buty tego koloru 
są najładniejsze. 
 
 
 
 

Alicja P. kl. 5b  
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Wywiad z nauczycielką  j. polskiego 
 
Dziennikarz - Czemu wybrała Pani zawód nauczyciela? 
 
p. Z. - Od dzieciństwa moje zabawy zawsze łączyły się 
właśnie z zabawą w ,,szkołę”- moje koleżanki były 
uczennicami, a ja panią. Jednak o wyborze zawodu zade-
cydowało zetknięcie się w szkole średniej z panią, która 
zafascynowała mnie jako pedagog i jako osoba. 
 
D. - Co lubi Pani jeść? 
 
p. Z. - Staram się jeść warzywa, dużo sałatek i owoców.  
Nie będę ukrywać, że moją słabością są słodycze, a 
zwłaszcza ptasie mleczko. 
 
D. - Czy ma Pani jakieś zwierzę/ zwierzęta? 
 
p. Z. - Od 9-ciu lat w moim domu zamieszkał pies o 
imieniu Joker. Podbił moje serce od początku i jest dla 
mnie bardzo ważny. Poświęcam mu dużo czasu i uwagi. 
Jest przyjacielem na dobre, a także na złe chwile. 
 
D. - Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
 
p. Z. - Lubię jasne, pastelowe kolory, ale jestem kobietą 
jesieni, więc dominują w moim ubiorze beże, brązy i 
jego odcienie.  Na co dzień ubieram się klasycznie - do 
pracy. Jednak w czasie wolnym, np. w wakacje cenię 
ubiór lekki, sportowy, wygodny i na luzie. 
 
D. - Gdzie chciałaby Pani pojechać na wakacje?  
 
p. Z. - Moim największym marzeniem jest zwiedzić  
kraje Orientu,  w szczególności Japonię. 
Jest to kosztowna wyprawa, więc w tym roku zadowolę 
się Złotymi Piaskami w Bułgarii. 
 
D.- A Pani pasje…zainteresowania? 
 
p. Z.- Już w czasach studenckich pisałam….najpierw 
były to małe formy, kiedyś nawet wydałam tomik swo-
ich wierszy i opowiadań- dziś piszę raczej ,,do szufla-
dy”. Uwielbiam podróże, poznawać nowe miejsca, zwy-
czaje ludzi, inne kultury.  
 
D.- A jak spędza Pani czas wolny? 
 
p.Z- To zależy od pory roku i nastroju. Wiosną są wypa-
dy rowerowe, latem sporo pływam, podróżuję i chodzę 
na długie spacery. Jesień to czas na fotografowanie, a 
zimą zazwyczaj piszę, wyszywam i czytam. 
 
D.- Dziękuję za wywiad. 
 
p.Z.- Ja też dziękuję. 
 



 

 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 
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Serdecznie podziękowania dla  

 
p. Walerus z 6B, Ratajczak, Szyja, Mendel, Ciszek, Lenart, kl. 5a, klasie 5b, 

Kurenda, Drążek, Mach, Gawryluk, Wesoły kl. 5b, Józwa z kl. 5b, Snela, 
Otremba, Woźnica, Jończyk, Widera z kl. 4a,  

 
za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”  

oraz nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu 
 


