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Zuzia jak co roku na początku wakacji odwiedziła swoją ukochaną Babcię Irenkę. Chętnie odwiedzała to
miejsce. Czekały tu na nią przyjaciółki: Julia, Ola, Ela i ja.

Zaginiony trampek

Pierwszego dnia bawiłyśmy się nad brzegiem rzeki, wodnym igraszkom nie było końca. W pewnej chwili
podczas zabawy w nurkowanie Zuzia wyskoczyła z wody trzymając w ręku błyszczący przedmiot. Pędem
wybiegła na brzeg wykrzykując: „Mam, mam, mam!”. Zbiegłyśmy się, aby zobaczyć, co ma Zuzia. Był to
przedmiot przypominający klucz. Błyszczał się i był dość ciężki. Uznałyśmy, że skoro się tak błyszczy, to jest
ze złota. Podziwom nie było końca. Nagle Kornelia zauważyła na kluczu dziwne znaki, coś jakby litery. Szybko
udałyśmy się do domu babci Zuzi, pani Irenki. Pokazałyśmy znaleziony skarb babci, na co ona również
zareagowała niemałym zdziwieniem, po czym doznając olśnienia oznajmiła, że znaki z klucza widziała na
miejscowym kościele! Następnego dnia umówiłyśmy się na wyprawę do kościoła. Obeszłyśmy go dookoła
sprawdzając, do których drzwi pasuje klucz. Pasował tylko do jednych. Otworzyłyśmy drzwi i niepewnym
krokiem zaczęłyśmy schodzić po schodach w dół. Bałyśmy się, ale ciekawość była większa niż strach.
Zeszłyśmy do ciemnej piwnicy. Nagle drzwi, przez które weszłyśmy, zatrzasnęły się z hukiem. Przerażone
szybko pobiegłyśmy do góry, pchając drzwi ile sił, aby wydostać się z tego miejsca. Udało się. Objęłyśmy się ze
szczęścia, wtedy Zuzia zauważyła, że brakuje jej jednego trampka na lewej stopie. Same nie odważyłyśmy się
zejść i go poszukać. Poprosiłyśmy o pomoc ogrodnika, który kosił trawę wokół kościoła. Pan ogrodnik wziął
latarkę, zszedł poszukać buta, lecz gdy wrócił oznajmił, że tam nie ma żadnego trampka. Wróciłyśmy do domów
i do końca wspólnych wakacji zastanawiałyśmy się, co stało się z zaginionym trampkiem.
Julia Banasiak

Tajemnica zaginionego trampka...

W tym
numerze
prezentujemy
prace
zgłoszone na
konkurs Junior
Media „Moja
wakacyjna
przygoda”.

Gratulujemy
Julii Banasiak i
Amelii Ekiert –
laureatkom
drugiego i
czwartego
miejsca w tym
konkursie!

Julia Banasiak (archiwum)
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Z zewnątrz budynek wydaje się mały, lecz w środku
robi ogromne wrażenie. Już przy kasie można
zobaczyć papugę arę o imieniu Rico, która pięknie
mówi pojedyncze wyrazy a nawet całe zdania. Przed
wejściem należy zdezynfekować ręce oraz ściągnąć
biżuterię, ponieważ niektóre papugi zachowują się jak
sroki i polują na błyskotki! Ptaszki są oswojone, bardzo
przyjazne i ciekawskie, dlatego nie ominęły nas różne
przygody. Jeden z nich zepsuł mojemu tacie suwak
przy kurtce, inna papuga uszkodziła mojej mamie
zamek przy plecaku! Mnie natomiast chciały
powyrywać kolorowe warkocze, które miałam we
włosach. Moim ulubieńcem został Mister White,
piękna, biała kakadu. Większość czasu spędził na
moim ramieniu, ale też na głowie! Zabawa była
wyśmienita, ale niestety trzeba było wracać do Lubina
– przed nami było kilka godzin jazdy. Kiedy
szykowaliśmy się do wyjścia okazało się, że brakuje
kluczyków do samochodu! Moi rodzice zaczęli
gorączkowe poszukiwania, gdy nagle coś błysnęło na
konarze, na którym siedziały żółte papugi kozie…
Okazało się, że to nasi winowajcy! Musiały dostać się
do plecaka mojej mamy i zabrać kluczyki. Z
pewnością spodobał im się błyszczący breloczek.
Musieliśmy poprosić o pomoc obsługę papugarni,
ponieważ nasze małe złodziejaszki ani myślały oddać
nam naszą własność. Pomogła nam jedna z pań, która
tam pracowała, przekupując papużki prosem
senegalskim, które jest prawdziwym przysmakiem
ptaków. To była wspaniała przygoda i z pewnością
wrócimy do Szczecina, aby znowu zobaczyć te mądre
i zabawne zwierzątka.
Amelia Ekiert 

Wracając z rodzicami z wakacji nad morzem
postanowiliśmy odwiedzić papugarnię „Carmen” w
Szczecinie.

Przygody w szczecińskiej papugarni

Naszym pierwszym odwiedzonym miastem były
Koszyce na Słowacji. Po zameldowaniu w hotelu
wyszliśmy na powitalny spacer po rynku. Był bardzo
ładny. Od centrum rozchodziło się wiele uliczek. My
wybraliśmy największą i najszerszą drogę. Na jej
środku płynął malutki kanalik wodny. Nie był on duży,
bo miał na oko 30 cm. Szłam sobie spokojnie obiema
nogami po brzegach rzeczki. Gdy mama zapytała
mnie o coś, spojrzałam na nią i wtedy... Plusk!!
Zagapiłam się i włożyłam nogę razem z butem do
wody. Szybko wyciągnęłam stopę i jak najszybciej
poszliśmy na ławkę ją wysuszyć. Do końca spaceru
musiałam chodzić z mokrym butem i skarpetką. Było
to nieprzyjemne, ale też śmieszne. To była świetna
przygoda.
Milena Kaczmarek

Spotkanie z papugami

Mokra stopa!

W wakacje postanowiliśmy pojechać w długą
podróż po kilku krajach Europy.

Mokre Koszyce

Amelia Ekiert (archiwum)

Milena Kaczmarek (archiwum)
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Kiedy w końcu udało nam się usiąść, nawet się nie
spostrzegłam, kiedy zasnęłam. Gdy się obudziłam,
byliśmy już na miejscu. Pociąg zawył, a my
wysiedliśmy na peron. Kiedy wyszłam, oślepiło mnie
słońce. Gdy mój wzrok wreszcie się przyzwyczaił do
jasności, rozejrzałam się i z przerażeniem
stwierdziłam, że nie jesteśmy nad morzem, tylko w
górach! Musieliśmy pomylić pociągi! Moi rodzice też
nie wyglądali na zadowolonych. Jedynie mój młodszy
brat Michał skakał z radości. Skoro już tu byliśmy,
warto było coś zobaczyć. Dowiedzieliśmy się, że w
okolicy jest kilka miejsc wartych uwagi. Najpierw
mieliśmy zwiedzić zamek, a później jaskinię. Okazało
się również, że najbliższy pociąg do domu wyjeżdża
jutro, a dzisiejszą noc spędzimy w hotelu. Gdy
dotarliśmy na zamek, rozpoczęliśmy zwiedzanie z
przewodnikiem. W większości sal były zbroje
rycerskie. Kiedy wyszliśmy z twierdzy, mama
spostrzegła się, że nie ma mojego brata! Musieliśmy
go znaleźć. Jeszcze raz poszliśmy tą samą trasą, a
kiedy dotarliśmy do sali z tronem, naszym oczom
ukazał się Michał znajdujący się za barierką, siedzący
na zabytkowym tronie. Tato kazał mu natychmiast
wrócić. Na szczęście pan przewodnik nie zezłościł się
i mogliśmy udać się do kolejnego punktu wycieczki.
Podczas zwiedzania jaskini na szczęście obyło się
bez żadnych niemiłych niespodzianek. Wróciliśmy do
hotelu i poszliśmy spać. Nazajutrz rano udaliśmy się
na peron. Tym razem nie pomyliliśmy pociągów i już
popołudniu byliśmy w domu. Pomimo iż nie była to
wycieczka na plażę, bardzo mi się podobała. Czasem
potrzebny jest też aktywny odpoczynek.
Wiktoria Janiel

Dojechaliśmy z rodzinką na stację kolejową.
Mieliśmy jechać nad morze. Oczywiście jak zwykle
byliśmy spóźnieni...

Moja wakacyjna przygoda

Na jeden dzień mój tato wypożyczył łódź motorową.
Mieliśmy w planach podziwianie widoków, nurkowanie i
oczywiście dobrą zabawę. Kapitanem był mój tato, a ja
i reszta kobiet z rodzinki opalałyśmy się na dziobie.
Wypłynęliśmy rano i prawie od razu naszym oczom
ukazał się wspaniały widok – delfiny! Byliśmy pod
ogromnym wrażeniem! Później zatrzymaliśmy się na
nurkowanie. Zarzucenie kotwicy nie było łatwe. Pod
wodą ujrzeliśmy kolorowe rybki, jeżowce, małe roślinki
i tajemniczą butelkę. Potem popłynęliśmy w stronę
restauracji, w której chcieliśmy zjeść obiad. W tym
czasie moja mama sterowała łodzią i nawet bardzo
dobrze jej poszło. Ja też próbowałam sterować! Po
zjedzeniu obiadu mieliśmy jeszcze jedną przerwę na
nurkowanie. Wtedy był problem z kotwicą, ponieważ
było piaszczyste dno i kotwica nie mogła o nic
zahaczyć, ani wbić się w ziemię. Na szczęście
znaleźliśmy inną zatokę i było już dobrze. Dzień się
kończył i niestety musieliśmy już wracać, ale to była
wspaniała przygoda i nigdy jej nie zapomnę.
Emilka Łagun

Ruiny zamku...

Wow :)

Podczas tegorocznych wakacji ja i moja rodzina
wybraliśmy się do Chorwacji.

Łódka i my

Wiktoria Janiel

Emilia Łagun (archiwum)
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Było naprawdę ślicznie, więc postanowiliśmy pójść na
spacer do pobliskiego lasu w górach. Nie mieliśmy
żadnego planu, po prostu szliśmy przed siebie.
Spacerowaliśmy już dobre trzy godziny, dlatego
byliśmy już trochę zmęczeni. Po chwili mój kolega
Natan krzyknął zdziwiony, ponieważ ujrzał prawie na
samej górze lasu niezwykłą skałę. Wtedy
zadecydowaliśmy, że to będzie nasz cel. Zaczęliśmy
przyspieszać, bo to miejsce było dość daleko.
Wreszcie dotarliśmy i ujrzeliśmy ten piękny kamień.
Okazało się, że pod nim znajduje się ich o wiele, wiele
więcej, lecz z dołu nie było tego widać. Natan
postanowił na niego wejść, a ja się trochę bałam,
bowiem głazy wysuwały się nad wielką przepaść, ale
jak to Natan powiedział: „Opłacało się tu wejść dla tych
pięknych widoków”. To prawda, widoki z tamtego
miejsca były cudowne! Po tym dość długim postoju
zaczęliśmy schodzić. To było nawet trudniejsze niż
wchodzenie. Z ziemi wystawały bardzo duże korzenie i
na moje nieszczęście prawie na samym dole
przewróciłam się i nadwyrężyłam kostkę. Żeby zejść,
musiałam dosłownie zjeżdżać na jednej nodze,
podpierając się ręką. To było trudne, a zarazem
bolesne. W Karpaczu zostaliśmy dłużej i widzieliśmy
jeszcze wiele ciekawych i pięknych miejsc, jednak
widok z pierwszej wędrówki pamiętam do dzisiaj, a
zdjęcie zachowałam na tapecie w swoim telefonie.
Amelia Spieć 

W ten wielki dzień pojechałam z rodzicami po Lunę
(tak wabi się moja suczka) aż do Poznania. Wzięliśmy
Lunę od bardzo miłej starszej pani, która prowadzi
niewielką hodowlę psów. Po przyjeździe do domu Luna
od razu musiała poznać całe mieszkanie, więc moja
mama i ja oprowadziłyśmy ją chodząc za nią krok w
krok na takiej odległości, żeby czuła się bezpiecznie w
nowym miejscu. Suczka zaglądała we wszystkie
zakamarki i co chwilę odwracała się, żeby sprawdzić,
czy za nią idziemy. Najśmieszniej Luna wyglądała
pierwszego dnia u nas w domu, kiedy biegnąc po
podłodze ślizgała się, bo nie umiała zahamować i
zawsze wyglądało to mniej więcej tak: hamowała
głową, a reszta ciała ciągnęła się za nią bezwładnie.
Teraz już umie wymierzyć sobie gdzie przestać biec,
aby nie uderzyć się w meble lub w ścianę. Wie nawet,
że nie wchodzi się pod kanapę, fotele, czy komodę, bo
można się zakurzyć. Bardzo zdziwiło mnie, że piesek
od razu reagował na swoje imię. Luna ma już 2 i pół
miesiąca, a w trzecim miesiącu życia przejdzie
szczepienie na choroby (nosówka, parwowiroza,
wścieklizna), przez które nie może sama wychodzić
na dwór. Jednak mam nadzieję, że po kwarantannie
poszczepieniowej miło będziemy mogły spędzić czas
na dworze podczas spacerów. A tym, którzy nie mają
jeszcze psów, a chcieliby mieć, życzę powodzenia w
znalezieniu pieska o pasującej do Was rasie.
Ania Spalińska

Przygoda z psem zaczęła się dokładnie 9 września,
czyli w sobotę.

Fiku miku na patyku (albo nawet nie),
czyli o tym, jak dostałam psa

Magia gór

Mój uroczy piesek!

Pewnego słonecznego dnia w wakacje wybrałam
się z rodzicami i kolegą do Karpacza.

Na skalnym urwisku

Amelia Spieć

Anna Spalińska
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Nie była to jednak zwyczajna osoba, tylko… ktoś z
brązu! Postać ta zdawała się być nieśmiała, bardzo nie
chciała ze mną rozmawiać. Mężczyzna co chwilę
odsuwał się ode mnie w drugą stronę ławki.  W końcu
jednak udało mi się do niego zagaić. Okazało się, że
pan siedzi na tej ławce od dawien dawna, od tamtego
czasu nigdy z tego miejsca nie wstawał! Do tej pory
ten starszy mężczyzna obserwuje ludzi, ptaki,
pulsującą fontannę i bogate, miejskie życie. Często
pozuje też do zdjęć z turystami, którzy często trafiają
na niego przypadkowo, przechodząc przez plac.
Opowiedział mi także, że w nocy spotyka wielu
bezdomnych przyjaciół, którzy śpią właśnie z nim na
miejskim rynku.Tak naprawdę całe życie tej
niespotykanej postaci kręci się wokół miasta. Zdradził
też, że to mu się bardzo podoba i, mimo że ma swoje
mieszkanie, woli spędzać całe swoje życie na placu
centralnym. Jest szczęśliwy dzięki temu, co robi i nie
wyobraża sobie, aby zmienić swój tryb życia – na
ławce zapuścił już swoje korzenie.Wspólna rozmowa
była naprawdę interesująca. Dowiedziałem się wielu
ciekawych rzeczy, ale najważniejsze czego się
nauczyłem to to, że trzeba robić to, co się kocha i
trzeba spełniać swoje najskrytsze marzenia. I za to
właśnie najbardziej podziwiam mojego znajomego z
brązu!
Miłosz Kaczmarek 

Robiliśmy to, co zwykle robi się w zamkach,
oglądaliśmy historię w postaci obrazów, podziwialiśmy
style budowania. Był tam piękny dziedziniec.
Wiadomo, że na wakacjach fotografuje się momenty,
które chcemy wspominać w przyszłości. Ustawiłam
się więc do zdjęcia i poprosiłam mamę, aby je zrobiła.
Uśmiechnęłam się i czekałam na rozbłysk aparatu.
Jednak mój kochany tata stanął obok mnie robiąc
niepoczytalne, a zarazem zabawne miny. Zaś ja
pragnęłam zdjęcie tylko mojej osoby, póki nie przyjdzie
kolejna grupa turystów. Narzekałam: „Tato! Idź sobie,
chcę mieć własne zdjęcia!”. Byłam zniecierpliwiona,
lecz rodzic dalej stał i zmieniał mimikę twarzy.
Marudziłam, więc dalej, aż wreszcie mama mogła
zrobić zdjęcie tylko mi. Ucieszona odebrałam swój
telefon i przeglądnęłam fotografie. Były śliczne, ale
jeden obraz przykuł moją uwagę. Powiększyłam go i
zobaczyłam oczywiście mnie oraz kochanego tatę,
który udaje, że zjada własną córkę! Pomimo tych
nerwów uważam, że było warto. Do tej pory śmieję się
z tego zdjęcia i wspominam moje cudowne wakacje.
Fotografia trafiła nawet do folderu zdjęć ulubionych.
Aleksandra Wiesiołek

Spotkanie

W zamku straszy!

Pewnego słonecznego dnia podczas wakacji
spotkałem niesamowitego mężczyznę siedzącego
na ławce. 

Pan Obserwator

Razem z rodzicami postanowiliśmy pojechać do
turystycznego Zamku Drakuli w Rumuni.

 Przypadkowe zdjęcie

Miłosz Kaczmarek (archiwum)

Ola Wiesiołek (archiwum)
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Dąbki to mała miejscowość nad polskim morzem.
Byłam tam z moimi rodzicami i z siostrą Hanią. Na tej
fotografii jestem z siostrą i mamą, mojego taty tam nie
ma, ponieważ opalał się na plaży oraz nie miał siły
wstać. Myślę, że z mojego taty jest trochy taki
leniuszek, bo jak już się położy, to nie chce mu się
ruszyć nawet małym palcem. Na polskich plażach są
organizowane różne zabawy, np. tańce albo zabawa
polegająca na tym, że trzeba omijać przeszkody i
ścigać się po piasku. Właśnie kiedy zrobiłam to zdjęcie
szłam z dziewczynami na takie rozgrywki. Była na to
idealna pogoda, to popołudnie spędziłyśmy wspaniale,
ale następnego dnia niestety zaczęły się sztormy i
odwołano zawody… Nawet mimo złej pogody bardzo
mi się podobało nad polskim morzem.
Julia Kipiel

Tego wieczoru siedziałam z rodzicami przy ognisku i
piekłam kiełbasę. Gdy zjedliśmy już wszystkie
kiełbaski, wrzuciliśmy do powoli przygasającego
ogniska ziemniaka, a ponieważ ziemniaki pieką się
długo, moja mama zaproponowała, że pójdziemy na
łąkę znajdującą się za domkiem, w którym
mieszkaliśmy. Łąka oraz domki była usadowiona na
niewysokiej górce. Na szczycie tej górki znajdowała
się ambona myśliwska. Chcieliśmy na nią wejść, ale
nie było drabiny. Obok ambony leżało siano zwinięte w
bele. Usiedliśmy na nim i podziwialiśmy zachodzące
słońce. Po paru minutach zrobiło nam się zimno,
ponieważ wiał zimny wiatr. Postanowiliśmy wrócić do
ogniska. W drodze powrotnej spotkaliśmy właściciela
domków, który także wracał z polanki. Powiedział
nam, że na łące pasie się stado żubrów! Gdy przed
chwilą byliśmy w tamtej okolicy, nie widzieliśmy
żadnych żubrów, więc postanowiliśmy to sprawdzić.
Okazało się, że to prawda. Gdy tylko kawałek
podeszliśmy, ujrzeliśmy wielkie stado żubrów!
Pierwszy raz widziałam wtedy z bliska dzikie żubry i
chciałabym je jeszcze kiedyś zobaczyć.
Monika Żołud

Moja rodzinka

Majestatyczny żubr

To jest zdjęcie zrobione w Dąbkach na początku
wakacji.

Czasem słońce, czasem deszcz

Wydarzyło się to w ostatni wieczór naszego pobytu
w Bieszczadach. 

Wakacyjna przygoda

Julia Kipiel

Monika Żołud


	W tym numerze prezentujemy prace zgłoszone na konkurs Junior Media „Moja wakacyjna przygoda”.
	Gratulujemy Julii Banasiak i Amelii Ekiert – laureatkom drugiego i czwartego miejsca w tym konkursie!
	Zuzia jak co roku na początku wakacji odwiedziła swoją ukochaną Babcię Irenkę. Chętnie odwiedzała to miejsce. Czekały tu na nią przyjaciółki: Julia, Ola, Ela i ja.

	Zaginiony trampek
	Wracając z rodzicami z wakacji nad morzem postanowiliśmy odwiedzić papugarnię „Carmen” w Szczecinie.
	Przygody w szczecińskiej papugarni
	W wakacje postanowiliśmy pojechać w długą podróż po kilku krajach Europy.


	Mokre Koszyce
	Dojechaliśmy z rodzinką na stację kolejową. Mieliśmy jechać nad morze. Oczywiście jak zwykle byliśmy spóźnieni...
	Moja wakacyjna przygoda
	Podczas tegorocznych wakacji ja i moja rodzina wybraliśmy się do Chorwacji.


	Łódka i my
	Pewnego słonecznego dnia w wakacje wybrałam się z rodzicami i kolegą do Karpacza.

	Na skalnym urwisku
	Przygoda z psem zaczęła się dokładnie 9 września, czyli w sobotę.
	Fiku miku na patyku (albo nawet nie), czyli o tym, jak dostałam psa
	Pewnego słonecznego dnia podczas wakacji spotkałem niesamowitego mężczyznę siedzącego na ławce.


	Pan Obserwator
	Razem z rodzicami postanowiliśmy pojechać do turystycznego Zamku Drakuli w Rumuni.

	Przypadkowe zdjęcie
	To jest zdjęcie zrobione w Dąbkach na początku wakacji.
	Czasem słońce, czasem deszcz
	Wydarzyło się to w ostatni wieczór naszego pobytu w Bieszczadach.


	Wakacyjna przygoda

